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สวนท่ี 1 สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 

 

1. ดานกายภาพ 

    1.1 ท่ีตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล 

ตําบลทางาม  เปนตําบลหนึ่งใน 6 ตําบล  ของอําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก  ท่ีทําการองคการบริหารสวน

ตําบลทางาม  ตั้งอยูหมูท่ี 13   บานหนองสลุง  ถนนสายวัดโบสถ  -  โปงแค   ตําบลทางาม  อําเภอวัดโบสถ   จังหวัด

พิษณุโลก  อยูหางจากอําเภอวัดโบสถ  ประมาณ  9  กิโลเมตร  และอยูหางจากจังหวัดพิษณุโลก  ประมาณ 32 กิโลเมตร  

มีอาณาเขตติดตอดังนี้ 

• ทิศเหนือ  ติดตอ  ตําบลบานยาง  อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก  โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากหลักเขต บริเวณ

พิกัด P U 395925 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวเขากุดตาฤาษี  เขาลาด ถึงหลักเขต บริเวณพิกัด P U 

447886  ไปทางทิศตะวันออก  ตามแนวตีนเขาขาด  สิ้นสุดท่ีหลักเขตตรงแมน้ําแควนอย บริเวณพิกัด P U 

482882 รวมระยะทางดานทิศเหนือประมาณ 11 กิโลเมตร 

• ทิศตะวันออก ติดตอ ตําบลบานยาง  อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก  โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากหลักเขต

ตรงแมน้ําแควนอย  บริเวณพิกัด P U 482882 ไปทางทิศใตตามลําน้ําแควนอย  ถึงหลักเขตตรงแมน้ําแควนอย 

บริเวณพิกัด P U 471859  ไปทางทิศใตตามแนวคันนาเลียบบึงลาดบัวขาว บึงโบสถดานฝงตะวันตกถึงหลักเขต

ตรงแมน้ําแควนอย บริเวณพิกัด P U 461838 ไปทางทิศใตตามแนวคันนาถึงหลักเขต  บริเวณพิกัด P U 

467785  ไปทางทิศตะวันออก  ผานเนินเขา 206 เนินเขา 265 ถึงหลักเขตตรงเนินเขา 304 บริเวณพิกัด P U 

530798  ไปทางทิศใตตามแนวสันเขาประดู สิ้นสุดท่ีหลักเขต  บริเวณพิกัด P U 544763 รวมระยะทางดานทิศ

ตะวันออกประมาณ 21  กิโลเมตร 

• ทิศใต ติดตอ ตําบลบานปา  อําเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากหลักเขต  

บริเวณพิกัด P U 544763 ไปทางทิศตะวันตกตามแนวเนินเขา 285 เนินเขา 280 ถึงหลักเขตตรงคลองแดง 

สิ้นสุดท่ีหลักเขต บริเวณพิกัด P U 494754 ไปทางทิศตะวันตกตามแนวคลองแดง  สิ้นสุดท่ีหลักเขต บริเวณ

พิกัด P U 441742 รวมระยะทางดานทิศใตประมาณ 11 กิโลเมตร 

• ทิศตะวันตก ติดตอ ตําบลวัดโบสถ  อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก  ตําบลทับยายเชียง อําเภอพรหม

พิราม  จังหวัดพิษณุโลก โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากหลักเขต บริเวณพิกัด P U 441742 ไปทางทิศเหนือตามแนว

คันนาเลียบบึงคาดานฝงตะวันตก และเลียบหนองบัวดานฝงตะวันออกถึงหลักเขตสุขาภิบาลวัดโบสถ บริเวณ

พิกัด  P U 418797  ไปทางทิศเหนือตามลําน้ําแควนอยถึงหลักเขตท่ีปกไว  บริเวณพิกัด P U 424807 ไปทาง

ทิศเหนือตามแนวคันนาถึงหลักเขตท่ีปกไว บริเวณพิกัด P U 415815 ไปทางทิศเหนือตามแนวถึงกลางบึงกําไล

ถึงหลักเขตท่ีปกไว ตรงรอยเชื่อมคลองชางกับบึงกําไล บริเวณพิกัด P U 416846 ไปทางทิศเหนือตามแนวคันนา

สันเขาชํามวงสิ้นสุดท่ีหลักเขต บริเวณพิกัด P U 395925 รวมระยะทางดานทิศตะวันตกประมาณ 22 กิโลเมตร 
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

    *  มีพ้ืนท่ีท้ังหมด    จํานวน    63,125   ไร     หรือจํานวน   101   ตารางกิโลเมตร     

  *  พ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบลุมสองฝงแมน้ําแควนอย โดยบริเวณริมสองฝงแมน้ํา จะเปนท่ีอยูอาศัย

หนาแนนและจะถัดออกไปสูแนวเขตตําบล ท้ังสองดานเปนท่ีราบลุมเหมาะแกการเกษตรกรรม เชน ทํานา การปลูกพืชไร  

การปลูกไมยืนตน การเลี้ยงสัตว มีลําน้ําแควนอยไหลผานระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร เปนแหลงน้ําสําคัญสําหรับการ

อุปโภคบรโิภค และการเกษตร 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

 - ภูมิอากาศเปนแบบรอนชื้น    

 - มีอุณหภูมิเฉลี่ยระหวาง 19-38 องศาเซลเซียส    

 - อากาศจะรอนท่ีสุดชวงกลางเดือนเมษายน 

 

1.4 ลักษณะของดิน 

 -  ดินในพ้ืนท่ีตําบลทางาม เปนดินรวนในสวนของพ้ืนท่ีการเกษตร และดินเหนียวบางสวน และดินทรายบางสวน

แถวบริเวณริมแมน้ําแควนอย 

 

1.5 ลักษณะของแหลงน้ํา 

 - มีแมน้ํา 1 สาย ไดแก  แมน้ําแควนอย 

 

1.6 ลักษณะของไมและปาไม 

 - ตนไมในเขตตําบลทางาม เปนไมยืนตน  เชน หมูท่ี 13 สวนไมสัก หมูท่ี 8 สวนผลไม ไดแก สมโอ และปาชุมชน 

ในเขต หมูท่ี 10 บานหัวคงคา หมูท่ี 6 บานเขาไรศรีราชา  และหมูท่ี 13 

 

2. ดานการเมือง/การปกครอง 

    2.1 เขตการปกครอง  แบงเปน 13 หมูบาน  

         -  จํานวนหมูบานหมูบานในเขต อบต. บางสวน  4  หมูบาน  ไดแก  หมูท่ี 3,4,11,12 

หมูท่ี 3  บานทางาม 

หมูท่ี 4   บานใหมใต 

หมูท่ี 11  บานหัววัง 

หมูท่ี 12 บานวังเจก 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA
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 - จํานวนหมูบานในเขต อบต. ท้ังหมด  9  หมูบาน   ไดแก หมูท่ี 1,2,5,6,7,8,9,10,13 

  หมูท่ี 1  บานสวนปาน 

  หมูท่ี 2  บานหนองปลิง 

  หมูท่ี 5  บานยาง 

  หมูท่ี 6  บานเขาไรศรีราชา 

  หมูท่ี 7  บานใหมเหนือ 

  หมูท่ี 8   บานวังหนองแดง 

  หมูท่ี 9  บานปกตามี 

  หมูท่ี 10  บานหัวคงคา 

  หมูท่ี 13  บานหนองสลุง 

 

2.2 การเลือกตั้ง  จํานวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง  ผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง จํานวน  4,083   คน  เขตการเลือกตั้ง จํานวน 13  เขต 

     - การเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ

บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน มีจํานวน 11 หมูบาน หากมีการเลือกตั้งในครั้งหนา จะมี 
ผูบริหารทองถ่ิน (นายกองคการบริหารสวนตําบล) จํานวน 1 คน จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
หมูบานละ 2 คน 13 หมูบาน รวมเปน 26 คน 

 

3. ประชากร 

    3.1 ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร 
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3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร 
 

 
 

4. สภาพทางสังคม 

   4.1 การศึกษา  

  - โรงเรียนประถมศึกษา  จํานวน  3 แหง (ขยายโอกาส  1  แหง) 
  - โรงเรียนมัธยมศึกษา  จํานวน  - แหง 
  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  2 แหง 
  - ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน จํานวน  1 แหง 
  - ศูนยการเรียนรู   จํานวน  2 แหง 
  - ท่ีอานหนังสือประจําหมูบาน จํานวน  2 แหง 
 

   4.2 สาธารณสุข  - จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  ประชาชนกรสวนมากมีสุขภาพท่ีดี  มีการคัดกรองสุขภาพ

ใหกับประชาชนกลุมเสี่ยง  โรคท่ีมักเกิดแกประชากรในชุมชน เชนกัน  ไดแก โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส  โรค

ไขเลือดออก  มือ-ปาก-เทาในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเขารับการรักษาพยาบาล  ปญหาคือประชาชนบางรายไม

ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจําป 

  - สถานีอนามัยประจําตําบล จํานวน  - แหง 
  - โรงพยาบาลของรฐั  จํานวน  2 แหง 
  - ศูนยสาธารณสุขมูลฐาน  จํานวน  13 แหง 
  - คลินิกเอกชน   จํานวน  1 แหง 
  - อัตราการมีและใชสวมราดน้ํา จํานวน  100  %    
  - เด็กอายุ 0 - 5 ป  จํานวน  318 คน  
4.3 อาชญากรรม ขอมูลในพ้ืนท่ีตําบลทางามในรอบปท่ีผานมา คดีความรุนแรงเล็กนอย ไดแก ลักทรัพย  

4.4 ยาเสพติด  พบปญาหาผูเสพ ผูคายาเสพติด ในบางหมูบานเปนจํานวนไมมากนัก อยูในระดับไมรุนแรง 

     องคการบริหารสวนตําบลทางาม ไดดําเนินการเฝาระวังเก่ียวกับ ยาเสพติด อาชญากรรมตาง ๆ โดยการติดตั้งกลอง

วงจรปด CCTV ในบริเวณจุดเสี่ยงตาง ๆ ในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลและหมูบานในเขตพ้ืนท่ีตําบลทางาม ไดแก  

หมูท่ี 7 บานใหมใต หมูท่ี 2 บานหนองปลิง หมูท่ี 1 บานสวนปาน และหมูท่ี 13 บานหนองสลุง 

4.5 การสังคมสงเคราะห   

 -มีการดําเนินการดานสังคมสงเคราะห ไดแก การแจกเบี้ยผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส การชวยเหลือในกรณีเกิด

ภัยหนาว ขอสนับสนุนผาหมกันหนาวจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ การสราง-ซอมแซมบานใหกับผูยากไร ผูดอยโอกาส มอบ

เงินปจจัยพ้ืนฐานใหกับนักเรียนยากจน และการมอบสิ่งของเครื่องใช เชน แวนตา ถุงยังชีพ ถุงน้ําใจใหกับผูยากไร 

ผูดอยโอกาส โดยบูรณาการรวมกับจังหวัดพิษณุโลก  
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5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 

   5.1 การคมนาคมขนสง    

5.1.1 ถนนสายหลัก / สายรอง 

 - ถนนสายหลัก    จํานวน  8.115  กิโลเมตร 

 - ถนนสายรอง    จํานวน          54  กิโลเมตร 

 - ถนนคอนกรีต      จํานวน           30         สายทาง 

   ความยาวรวม    จํานวน   6.255   กิโลเมตร 

 - ถนนลาดยาง (สายทาง)   จํานวน   5  สายทาง 

             ความยาวรวม     จํานวน  13.992  กิโลเมตร 

          - ถนนลาดยางท่ีไดมาตรฐาน 

            ทางหลวงทองถ่ิน ชั้น ๔  ข้ึนไป            จํานวน  8.590  กิโลเมตร 

          - ถนนลูกรัง      จํานวน  24  สายทาง 

            ความยาวรวม     จํานวน  47.745  กิโลเมตร 

 - ถนนลูกรังท่ีไดมาตรฐาน 

   ทางหลวงชั้นท่ี 5 ข้ึนไป   จํานวน  24  กิโลเมตร 

          - ถนนดิน    จํานวน  32  สาย 

 - ความยาวถนนท่ีไดมาตรฐาน 

   ทางหลวงทองถ่ินชั้นท่ี 5 (ต่ํากวาชั้นท่ี 4 ลงมา)  

         จํานวน  47.745  กิโลเมตร 

5.1.2 สะพานคอนกรีต    จํานวน  1  แหง 

5.2 การไฟฟา 

 -  จํานวนครัวเรือนมีไฟฟาใช   จํานวน   1,879  ครัวเรือน 

  -  จํานวนครัวเรือนท่ีไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย จํานวน         10 ครัวเรือน 

5.3 การประปา 

 - มีระบบประปาของหมูบาน  จํานวน  13  หมูบาน  แตยังไมเพียงพอตอการใชน้ําในการอุปโภคและบริโภค 
5.4 โทรศัพท 

    - มีคูสายโทรศัพท (บาน) สวนใหญประชาชนใชโทรศัพทมือถือ เพราะมีความสะดวกสบายในพกพา และสามารถ

ติดตอไดสะดวกและรวดเร็ว 

5.5 ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 

    - ไมมีไปรษณียในพ้ืนท่ี แตใชบริการของสํานักงานไปรษณียวัดโบสถ สามารถเขาถึงไดทุกหมูบานในตําบลทางาม 

6. ระบบเศรษฐกิจ 

    6.1 การเกษตร  - ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม  รอยละ  85  รองลงมา  คือ  รับจาง  คาขาย  

พนักงานบริษัท เอกชน  และอ่ืน ๆ 
    6.2 การประมง - เลี้ยงสัตวน้ํา ไดแก ปลาน้ําจืด  กบ ฯลฯ 

    6.3 การปศุสัตว - เลี้ยงโค กระบือ เปด ไก ฯลฯ 
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    6.4 การบริการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภท
ผูประกอบการ 

หมูท่ี 1 
(จํานวน) 

หมูท่ี 2 
(จํานวน) 

หมูท่ี 3 
(จํานวน) 

หมูท่ี 4 
(จํานวน) 

หมูท่ี 5 
(จํานวน) 

หมูท่ี 6 
(จํานวน) 

หมูท่ี 7 
(จํานวน) 

หมูท่ี 8 
(จํานวน) 

หมูท่ี 9 
(จํานวน) 

หมูท่ี 10 
(จํานวน) 

หมูท่ี 11 
(จํานวน) 

หมูท่ี 12 
(จํานวน) 

หมูท่ี 13 
(จํานวน) รวม 

1. ปมน้ํามันหลอด 
 

1 - - 1 - 1 - - - 1 - - 1 5 

2. รานซอม
รถจักรยานยนต 

2 1 - 2 - - - - - - - - - 5 

3. โรงหลอ 
 

1 - - - - - - - - - - - - 1 

4. โรงเก็บของ/
โกดังเก็บของ 

1 - - 1 - - - - - - - - - 2 

5. ตาชั่ง 
 

- - - 2 - - - - - - - - - 2 

6. รานขายของชํา 
 

5 3 - 4 2 5 5 2 - 3 - 2 2 33 

7. รานมินิมารท 
 

1 - - - - - - - - - - - - 1 

8. รานขายวัสดุ
กอสราง 

1 - - - - - - - - - - - - 1 

9. เสาระบบ GSM 
 

1 - - - - - - - - - - - - 1 

10. โรงงาน
เฟอรนิเจอร 

- 1 - - - - - - - - - - - 1 

11. เสาระบบ 
DTAC 

- 1 - - - - - - - - - - - 1 

12. อูซอมรถยนต 
 

- - - 1 - - 1 - - 1 1 - - 4 

13. โรงงานน้ําด่ืม 
 

- - - 1 - - - - - - - - - 1 

14. รานเกมส 
 

- - - - - - - - - - - - - - 

15. รานขาย
อาหาร/เครื่องด่ืม 

1 1 - - - 1 - - 1 - - - 1 5 

16. โรงสีขาว 
 

- 1 - - - - 1 - - 1 1 - - 4 

17. โรงเลี้ยงไก 
 

- - - - - - - - - - - - 1 1 

18. ลานตาก 
 

- - - 2 - - - - - - - - - 2 

15. รานขายผลไม - - - - - - 1 - - - - - - 1 
16. เสาระบบ 
True Move 

- - - - 1 - - - - - - - - 1 

17. บานเชา - - - 1 - - - - - - - - - 1 
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6.5 การทองเท่ียว  สถานท่ีทองเท่ียวของตําบลทางาม มีจํานวน  2 แหง  ไดแก 

 1. พระบรมสาริกธาตุวัดเสนาสน หมูท่ี 1 บานสวนปาน ตําบลทางาม อําเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก  
 

 
 

 2. สวนตาลโตนด (นายสะอ้ืม กุลคง) หมูท่ี 10 บานหัวคงคา ตําบลทางามอําเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก 
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6.6 อุตสาหกรรม - อุตสาหรรมในครัวเรือน เชน ผลิตภัณฑจากกะลามะพราว , ทําเฟอรนิเจอร 

6.7 การพาณิชยและกลุมอาชีพ -  

 ดานกลุมอาชีพ  มีจํานวน   5    กลุม 
 

ท่ี ช่ือกลุม/องคกรกิจกรรม จํานวนสมาชิก(คน) เงินทุน(บาท) หมายเหตุ 
1 กลุมอาชีพเกษตรชาวไร/ชาวนา 402 393,550.00  
2 กลุมการเลี้ยงโคเพ่ือการเรียนรู 70 120,000.00  
3 กลุมเลี้ยงโคของนิคมทุงสาน 235 54,000.00  
4 สหกรณปศุสัตว 85 73,000.00  
5 กลุมปุย 235 45,000.00  

 

 กลุมออมทรัพย  มีจํานวน   2   กลุม 

 

ท่ี ช่ือกลุม/องคกรกิจกรรม จํานวนสมาชิก(คน) เงินทุน(บาท) หมายเหตุ 
1 กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต 2,063 6,623,488.79  
2 ออมทรัพยแมบาน 45 300,000.00  

 
 

 กลุมกองทุนหมูบาน   มีจํานวน   19  กลุม 
 
 

ท่ี ช่ือกลุม/องคกรกิจกรรม จํานวนสมาชิก(คน) เงินทุน(บาท) หมายเหตุ 
1 กองทุนหมูบาน (กทบ.) 1,467 13,055,664.80  
2 กองทุน กขคจ. 262 1,437,647.25  
3 กองทุนสงเคราะหราษฎร 237 37,900.00  
4 กองทุนสตรีอาสา 71 72,000.00  
5 กองทุนฉางสํารองขาว 117 43,724.92  
6 กองทุนหมุนเวียน 45 78,000.00  
7 กองทุนอาหาร 28 1,470.00  
8 ฌาปนกิจหมูบาน 1,611 40,687.00  
9 กองทุนบาน 89 65,000.00  

10 กองทุนเงินบริจาคโครงการ (กขคจ.) 62 48,573.13  
11 กองทุนหุน (กทบ.) 91 19,366.25  
12 กองทุนคาใชจาย (กทบ.) 91 15,270.43  
13 โครงการเศรษฐกิจชุมชน 181 127,858.49  
14 กองทุนลานตากผลผลิต 89 15,165.50  
15 กองทุน  1 ลานบาทตอยอด 178 1,500,194.42  
16 กลุมวิสาหกิจชุมชน 530 3,218,600.00  
17 กองทุนสุขาภิบาล - 15,386.00  
18 กลุมแมบาน 70 201,000.00  
19 ชมรมผูสูงอายุ 50 3,000.00  
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 กองทุน SML     จํานวน  6 กลุม 
 กลุมออมทรัพย     จํานวน  13 กลุม 
 กลุมสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  จํานวน  2 กลุม 
 
            * ท่ีมา แหลงขอมูลจากสํานักงานพัฒนาชุมชนและอําเภอวัดโบสถ 
6.8 แรงงาน - แรงงานในพ้ืนท่ี คาแรงโดยเฉลี่ยอยูท่ีวันละ 300 บาท 
 

7. เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) 

    7.1 ขอมูลพ้ืนฐานของหมูบานหรือชุมชน 

 - หมูท่ี 1 บานสวนปาน  

 

 

     

 - หมูท่ี 2 บานหนองปลิง 

ชาย 339 คน หญิง 350 คน รวม 689 คน 
ครัวเรือนทั้งหมด 225 ครัวเรือน พ้ืนท่ีทั้งหมด 1800.0 ไร่ 
 - หมูท่ี 3 บานทางาม 

ชาย 36 คน หญิง 29 คน รวม 65 คน 
ครัวเรือนทั้งหมด 19 ครัวเรือน พ้ืนท่ีทั้งหมด 3000.0 ไร่ 
 - หมูท่ี 4 บานใหมใต 

ชาย 185 คน หญิง 183 คน รวม 368 คน 
ครัวเรือนทั้งหมด 146 ครัวเรือน พ้ืนท่ีทั้งหมด  1725 ไร่     
 - หมูท่ี 5 บานยาง 

ชาย 204 คน หญิง 203 คน รวม 407 คน 
ครัวเรือนทั้งหมด 136 ครัวเรือน พ้ืนท่ีทั้งหมด 1725.0 ไร่ 
 - หมูท่ี 6 บานเขาไรศรีราชา 

ชาย 471 คน หญิง 453 คน รวม 924 คน 
ครัวเรือนทั้งหมด 282 ครัวเรือน พ้ืนท่ีทั้งหมด 8125.0 ไร่ 
 - หมูท่ี 7 บานใหมเหนือ 

ชาย 240 คน หญิง 264 คน รวม 504 คน 
ครัวเรือนทั้งหมด 210 ครัวเรือน พ้ืนท่ีทั้งหมด 2140.0 ไร่ 
 - หมูท่ี 8 บานวังหนองแดง 

ชาย 160 คน หญิง 161 คน รวม 321 คน 
ครัวเรือนทั้งหมด 100 ครัวเรือน พ้ืนท่ีทั้งหมด 2440.0 ไร่ 
  

ชาย 372 คน หญิง 388 คน รวม 760 คน 
ครัวเรือนทั้งหมด 289 ครัวเรือน พ้ืนท่ีทั้งหมด 1305.0 ไร่ 
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- หมูท่ี 9 บานปกตามี 

ชาย 171 คน หญิง 169 คน รวม 340 คน 

ครัวเรือนทั้งหมด 105 ครัวเรือน พ้ืนท่ีทั้งหมด 2600.0 ไร่ 

 - หมูท่ี 10 บานหัวคงคา 

ชาย 196 คน หญิง 216 คน รวม 412 คน 
ครัวเรือนทั้งหมด 151 ครัวเรือน พ้ืนท่ีทั้งหมด 5440.0 ไร่ 
 - หมูท่ี 11 บานหัววัง 

ชาย 98 คน หญิง 127 คน รวม 225 คน 
ครัวเรือนทั้งหมด 82 ครัวเรือน พ้ืนท่ีทั้งหมด 2430.0 ไร่ 
 - หมูท่ี 12 บานวังเจก 

ชาย 75 คน หญิง 71 คน รวม 146 คน 
ครัวเรือนทั้งหมด 50 ครัวเรือน พ้ืนท่ีทั้งหมด 1885.0 ไร่ 
 - หมูท่ี 13 บานหนองสลุง 

ชาย 96 คน หญิง 102 คน รวม 198 คน 
ครัวเรือนทั้งหมด 70 ครัวเรือน พ้ืนท่ีทั้งหมด 2600.0 ไร่ 
 

    7.2 ขอมูลดานการเกษตร 

 - หมูท่ี 1 บานสวนปาน  

1. ประเภทของการทําการเกษตร (ทํานา) 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลติเฉลีย่  

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลติเฉลีย่ 

(บาท./ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลีย่  

(บาท./ไร่) 
ในเขตชลประทาน 55  ครัวเรอืน / 1115.0 ไร ่ 90.0 4500.0 6100.0 
นอกเขตชลประทาน 8  ครัวเรอืน / 50.0 ไร ่    
 

 2. ประเภทของการทําการเกษตร (ทําไร่) 

 
ประเภทของการทาํการเกษตร จาํนวน 

ผลผลติเฉลีย่  

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลติเฉลีย่ 

(บาท./ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลีย่  

(บาท./ไร่)  

        1. มัน 21  ครัวเรอืน / 450.0 ไร่ 5000.0 4000.0 7500.0  
2. ขา้วโพด 20  ครัวเรอืน / 100.0 ไร่ 1000.0 4300.0 5700.0  
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- หมูท่ี 2 บานหนองปลิง 

1. ประเภทของการทําการเกษตร (ทาํนา) 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลติเฉลีย่  

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลติเฉลีย่ 

(บาท./ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลีย่  

(บาท./ไร่) 
ในเขตชลประทาน 152  ครัวเรอืน / 1450.0 ไร ่ 400.0 5000.0 6500.0 
นอกเขตชลประทาน   ครัวเรอืน /  ไร ่    
2. ประเภทของการทําการเกษตร (ทําไร่) 

 
ประเภทของการทาํการเกษตร จาํนวน 

ผลผลติเฉลีย่  

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลติเฉลีย่ 

(บาท./ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลีย่  

(บาท./ไร่)  

        1. ออ้ย   ครัวเรอืน /  ไร ่ 10000.0 6000.0 10000.0  
2. มัน   ครัวเรอืน / 500.0 ไร่ 5000.0 4000.0 7500.0  
3. ขา้วโพด   ครัวเรอืน / 200.0 ไร่ 1000.0 4260.0 5700.0   

 

 - หมูท่ี 3 บานทางาม 

1. ประเภทของการทําการเกษตร (ทํานา) 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลติเฉลีย่  

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลติเฉลีย่ 

(บาท./ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลีย่  

(บาท./ไร่) 
ในเขตชลประทาน 16  ครัวเรอืน / 1340.0 ไร ่ 650.0 2500.0 3900.0 
นอกเขตชลประทาน 3  ครัวเรอืน /  ไร ่ 500.0 3000.0 3500.0 

 2. ประเภทของการทําการเกษตร (ทําไร่) 

 
ประเภทของการทาํการเกษตร จาํนวน 

ผลผลติเฉลีย่  

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลติเฉลีย่ 

(บาท./ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลีย่  

(บาท./ไร่)  

        1. ออ้ย 2  ครัวเรอืน / 70.0 ไร ่ 1500.0 4000.0 8000.0  
2. มัน 5  ครัวเรอืน / 100.0 ไร่ 5000.0 4000.0 7500.0  
3. ขา้วโพด 7  ครัวเรอืน / 150.0 ไร่ 1000.0 4300.0 5700.0   

 - หมูท่ี 4 บานใหมใต 

 1. ประเภทของการทําการเกษตร (ทํานา) 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลติเฉลีย่  

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลติเฉลีย่ 

(บาท./ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลีย่  

(บาท./ไร่) 
ในเขตชลประทาน 88  ครัวเรอืน / 1295.0 ไร ่ 800.0 3910.0 5200.0 
นอกเขตชลประทาน   ครัวเรอืน /  ไร ่    
 - หมูท่ี 5 บานยาง 

 1. ประเภทของการทําการเกษตร (ทํานา) 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลติเฉลีย่  

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลติเฉลีย่ 

(บาท./ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลีย่  

(บาท./ไร่) 
ในเขตชลประทาน 5  ครัวเรอืน / 1000.0 ไร ่ 850.0 3500.0 5500.0 
นอกเขตชลประทาน 35  ครัวเรอืน / 225.0 ไร่ 700.0 4000.0 5800.0 
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- หมูท่ี 6 บานเขาไรศรีราชา 

2. ประเภทของการทําการเกษตร (ทําไร่) 

 
ประเภทของการทาํการเกษตร จาํนวน 

ผลผลติเฉลีย่  

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลติเฉลีย่ 

(บาท./ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลีย่  

(บาท./ไร่)  

        1. มัน 18  ครัวเรอืน / 1005.0 ไร ่ 1000.0 3500.0 7500.0  
2. ขา้วโพด 20  ครัวเรอืน / 300.0 ไร่ 4000.0 2500.0 5700.0   

- หมูท่ี 7 บานใหมเหนือ 

1. ประเภทของการทําการเกษตร (ทํานา) 

ประเภทของการทาํการเกษตร จาํนวน 
ผลผลติเฉลีย่  

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลติเฉลีย่ 

(บาท./ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลีย่  

(บาท./ไร่) 

ในเขตชลประทาน 15  ครัวเรอืน / 120.0 ไร่ 800.0 3700.0 4800.0 
นอกเขตชลประทาน 7  ครัวเรอืน / 50.0 ไร ่ 700.0 3700.0 4200.0 

- หมูท่ี 8 บานวังหนองแดง 

1. ประเภทของการทําการเกษตร (ทํานา) 

ประเภทของการทาํการเกษตร จาํนวน 
ผลผลติเฉลีย่  

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลติเฉลีย่ 

(บาท./ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลีย่  

(บาท./ไร่) 

ในเขตชลประทาน 12  ครัวเรอืน / 120.0 ไร่ 800.0 3700.0 4800.0 
นอกเขตชลประทาน 8  ครัวเรอืน / 50.0 ไร ่ 700.0 3700.0 4200.0 

 

   2. ประเภทของการทําการเกษตร (ทําสวน) 

 
ประเภทของการทาํการเกษตร จาํนวน 

ผลผลติเฉลีย่  

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลติเฉลีย่ 

(บาท./ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลีย่  

(บาท./ไร่)  

        1. สม้โอ 1  ครัวเรอืน / 3.0 ไร่ 500.0 2500.0 5000.0  
 

 

 
พืชสวนอ่ืนๆ 

      

- มะมว่ง 1  ครัวเรอืน / 10.0 ไร ่ 0.0 0.0 2500.0 
  

 

 - หมูท่ี 9 บานปกตามี 

 1. ประเภทของการทําการเกษตร (ทํานา) 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลติเฉลีย่  

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลติเฉลีย่ 

(บาท./ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลีย่  

(บาท./ไร่) 
ในเขตชลประทาน 16  ครัวเรอืน / 770.0 ไร่ 800.0 2700.0 5760.0 
นอกเขตชลประทาน      
 2.  ประเภทของการทําการเกษตร (ทําไร่) 

 
ประเภทของการทาํการเกษตร จาํนวน 

ผลผลติเฉลีย่  

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลติเฉลีย่ 

(บาท./ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลีย่  

(บาท./ไร่)  

        1. ออ้ย   ครัวเรอืน / 200.0 ไร่ 2500.0 2100.0 7500.0  
2. มัน   ครัวเรอืน / 500.0 ไร่ 2500.0 2300.0 7000.0  
3. ขา้วโพด   ครัวเรอืน / 100.0 ไร่ 1000.0 3500.0 4500.0  
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 - หมูท่ี 10 บานหัวคงคา 

1. ประเภทของการทําการเกษตร (ทํานา) 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลติเฉลีย่  

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลติเฉลีย่ 

(บาท./ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลีย่  

(บาท./ไร่) 
ในเขตชลประทาน   ครัวเรอืน /  ไร ่    
นอกเขตชลประทาน 85  ครัวเรอืน / 1040.0 ไร ่ 500.0 4600.0 6000.0 

2. ประเภทของการทําการเกษตร (ทําไร่) 

 
ประเภทของการทาํการเกษตร จาํนวน 

ผลผลติเฉลีย่  

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลติเฉลีย่ 

(บาท./ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลีย่  

(บาท./ไร่)  

        1. ออ้ย 4  ครัวเรอืน / 1085.0 ไร ่ 10000.0 8600.0 7500.0  
2. มัน 58  ครัวเรอืน / 3500.0 ไร ่ 1000.0 4000.0 7500.0  
3. ขา้วโพด 58  ครัวเรอืน / 900.0 ไร่ 5000.0 4000.0 6000.0   

 

 - หมูท่ี 11 บานหัววัง 

 2.1 ประเภทของการทําการเกษตร (ทํานา) 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลติเฉลีย่  

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลติเฉลีย่ 

(บาท./ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลีย่  

(บาท./ไร่) 
ในเขตชลประทาน 43  ครัวเรอืน / 1380.0 ไร ่ 800.0 3500.0 5000.0 
นอกเขตชลประทาน   ครัวเรอืน /  ไร ่    
 2. ประเภทของการทําการเกษตร (ทําไร่) 

 
ประเภทของการทาํการเกษตร จาํนวน 

ผลผลติเฉลีย่  

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลติเฉลีย่ 

(บาท./ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลีย่  

(บาท./ไร่)  

        1. มัน 30  ครัวเรอืน / 750.0 ไร่ 1200.0 4000.0 7500.0  
2. ขา้วโพด 35  ครัวเรอืน / 300.0 ไร่ 6000.0 3000.0 9000.0   

 - หมูท่ี 12 บานวังเจก 

 1. ประเภทของการทําการเกษตร (ทํานา) 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลติเฉลีย่  

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลติเฉลีย่ 

(บาท./ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลีย่  

(บาท./ไร่) 
ในเขตชลประทาน 30  ครัวเรอืน / 1540.0 ไร ่ 245.0 3600.0 5000.0 
นอกเขตชลประทาน   ครัวเรอืน /  ไร ่    
 

2. ประเภทของการทําการเกษตร (ทําไร่) 

 
ประเภทของการทาํการเกษตร จาํนวน 

ผลผลติเฉลีย่  

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลติเฉลีย่ 

(บาท./ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลีย่  

(บาท./ไร่)  

        1. ออ้ย 20  ครัวเรอืน / 200.0 ไร่ 8000.0 5000.0 6400.0  
2. มัน 25  ครัวเรอืน / 245.0 ไร่ 4000.0 2500.0 7600.0  
3. ขา้วโพด 20  ครัวเรอืน / 100.0 ไร่ 2000.0 3000.0 5000.0   
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 - หมูท่ี 13 บานหนองสลุง 

 1. ประเภทของการทําการเกษตร (ทํานา) 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลติเฉลีย่  

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลติเฉลีย่ 

(บาท./ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลีย่  

(บาท./ไร่) 
ในเขตชลประทาน 50  ครัวเรอืน / 250.0 ไร่ 700.0 4000.0 6000.0 
นอกเขตชลประทาน   ครัวเรอืน /  ไร ่    
 2. ประเภทของการทําการเกษตร (ทําไร่) 

 
ประเภทของการทาํการเกษตร จาํนวน 

ผลผลติเฉลีย่  

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลติเฉลีย่ 

(บาท./ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลีย่  

(บาท./ไร่)  

        1. ออ้ย 4  ครัวเรอืน / 400.0 ไร่ 8000.0 6000.0 8000.0  
2. มัน 15  ครัวเรอืน / 1500.0 ไร ่ 1000.0 4000.0 7500.0  
3. ขา้วโพด 5  ครัวเรอืน / 450.0 ไร่ 5000.0 4300.0 5000.0   

 

7.3 ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร 

 - หมูท่ี 1 บานสวนปาน  

1. แหล่งนํา้ทางการเกษตร (ปริมาณนํ้าฝน) 

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนท่ีใช้ในการทําการเกษตร ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลีย่ในปีท่ีผ่านมา  
(มิลลเิมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ 

   
เพียงพอ ไม่เพียงพอ    

      
2. แหล่งนํา้ทางการเกษตร (แหล่งนํา้ธรรมชาติ) 

ลาํดับ รายการ 
ลาํดับ 

ความสําคญั 

ความเพียงพอของนํ้าเพื่อ

การเกษตร 
ตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งนํ้าการเกษตร ท่ัวถงึ ไม่ท่ัวถึง ร้อยละของ 
ครัวเรือนท่ีเข้าถึงฯ 

 
เพียงพอ 

ไม่

เพียงพอ 
ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง 

ร้อยละของ

ครัวเรือนท่ีเข้าถึงฯ 
1 แมน้ํ่า        
2 หว้ย/ลําธาร        
3 คลอง        
4 หนองน้ํา/บงึ 1     10.0  
5 น้ําตก        

 

แหล่งนํ้าธรรมชาติ

อ่ืนๆ 
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   3. แหล่งนํา้ทางการเกษตร (มนุษย์สร้าง) 

ลาํดับ รายการ 
ลาํดับ 

ความสําคญั 

ความเพียงพอของนํ้าเพื่อ

การเกษตร 
ตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งนํ้าการเกษตร ท่ัวถงึ ไม่ท่ัวถึง ร้อยละของ 
ครัวเรือนท่ีเข้าถึงฯ 

 
เพียงพอ 

ไม่

เพียงพอ 
ท่ัวถึง 

ไม่

ท่ัวถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ท่ีเข้าถึงฯ 
1 แกม้ลงิ        
2 อา่งเก็บน้ํา        
3 ฝาย        
4 สระ        
5 คลองชลประทาน 1       

 
แหลง่น้ํามนุษยส์รา้ง
อืน่ๆ        

- บอ่บาดาล 2     5.0  
 

 - หมูท่ี 2 บานหนองปลิง 

 1. แหล่งนํา้ทางการเกษตร (ปริมาณนํ้าฝน) 

ความเพยีงพอของปริมาณนํา้ฝนทีใ่ช้ในการทาํการเกษตร ปริมาณนํา้ฝนทีต่กโดยเฉลีย่ในปีทีผ่่านมา  

(มลิลเิมตร) กรณีทีท่ราบโปรดระบุ 
   

เพียงพอ ไม่เพียงพอ    

      
   2. แหล่งนํา้ทางการเกษตร (แหล่งนํ้าธรรมชาติ) 

ลาํดบั รายการ 
ลาํดบั 

ความสําคญั 

ความเพยีงพอของนํา้เพือ่

การเกษตร 

ตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งนํา้การเกษตร ทัว่ถึง ไม่ทัว่ถึง ร้อยละ

ของ 

ครัวเรือนทีเ่ข้าถึงฯ 
 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง 
ร้อยละของครัวเรือนท่ี

เข้าถึงฯ 

1 แมน้ํ่า        
2 หว้ย/ลําธาร        
3 คลอง        
4 หนองน้ํา/บงึ 1     10.0  
5 น้ําตก        
 

 

 

 

 

 

แหล่งนํ้ าธรรมชาติอ่ืนๆ 
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   3. แหล่งนํา้ทางการเกษตร (มนุษย์สร้าง) 

ลาํดบั รายการ 
ลาํดบั 

ความสําคญั 

ความเพยีงพอของนํา้เพือ่

การเกษตร 

ตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งนํา้การเกษตร ทัว่ถึง ไม่ทัว่ถึง 

ร้อยละของ 

ครัวเรือนทีเ่ข้าถึงฯ 

 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง 

ร้อยละของ

ครัวเรือนท่ีเข้าถึง

ฯ 

1 แกม้ลงิ        
2 อา่งเก็บน้ํา        
3 ฝาย        
4 สระ        
5 คลองชลประทาน 1       

 แหลง่น้ํามนุษยส์รา้งอืน่ๆ     
 

   

 - หมูท่ี 3 บานทางาม 

1. แหล่งนํา้ทางการเกษตร (ปริมาณนํา้ฝน) 

ความเพยีงพอของปริมาณนํา้ฝนทีใ่ช้ในการทาํการเกษตร ปริมาณนํา้ฝนทีต่กโดยเฉลีย่ในปีทีผ่่าน

มา  

(มลิลเิมตร) กรณีทีท่ราบโปรดระบุ 

   

เพียงพอ ไม่เพียงพอ    

      
  2. แหล่งนํา้ทางการเกษตร (แหล่งนํา้ธรรมชาติ) 

ลาํดบั รายการ 
ลาํดบั 

ความสําคญั 

ความเพยีงพอของนํา้เพือ่

การเกษตร 

ตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งนํา้การเกษตร ทัว่ถึง ไม่ทัว่ถึง ร้อยละ

ของ 

ครัวเรือนทีเ่ข้าถึงฯ 
 

เพียงพอ 
ไม่

เพียงพอ 
ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง 

ร้อยละของ

ครัวเรือนท่ีเข้าถึงฯ 

1 แมน้ํ่า        
2 หว้ย/ลําธาร        
3 คลอง        
4 หนองน้ํา/บงึ 1     20.0  
5 น้ําตก        

 
แหล่งนํ้าธรรมชาติ

อ่ืนๆ      
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 - หมูท่ี 4 บานใหมใต 

 1. แหล่งนํา้ทางการเกษตร (ปริมาณนํ้าฝน) 

ความเพยีงพอของปริมาณนํา้ฝนทีใ่ช้ในการทาํการเกษตร ปริมาณนํา้ฝนทีต่กโดยเฉลีย่ในปีทีผ่่านมา  

(มลิลเิมตร) กรณีทีท่ราบโปรดระบุ 

   

เพียงพอ ไม่เพียงพอ    

      
  2. แหล่งนํา้ทางการเกษตร (แหล่งนํา้ธรรมชาติ) 

ลาํดบั รายการ 
ลาํดบั 

ความสําคญั 

ความเพยีงพอของนํา้เพือ่

การเกษตร 

ตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งนํา้การเกษตร ทัว่ถึง ไม่ทัว่ถึง ร้อย

ละของ 

ครัวเรือนทีเ่ข้าถึงฯ 
 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ท่ีเข้าถึงฯ 

1 แมน้ํ่า        
2 หว้ย/ลําธาร        
3 คลอง        
4 หนองน้ํา/บงึ 1     10.0  
5 น้ําตก        

 
แหล่งนํ้ าธรรมชาติอ่ืนๆ 

 

 

 
      

   3. แหล่งนํา้ทางการเกษตร (มนุษย์สร้าง) 

ลาํดบั รายการ 
ลาํดบั 

ความสําคญั 

ความเพยีงพอของนํา้เพือ่

การเกษตร 

ตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งนํา้การเกษตร ทัว่ถึง ไม่ทัว่ถึง 

ร้อยละของ 

ครัวเรือนทีเ่ข้าถึงฯ 

 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง 

ร้อยละของ

ครัวเรือนท่ี

เข้าถึงฯ 

1 แกม้ลงิ        
2 อา่งเก็บน้ํา        
3 ฝาย        
4 สระ        
5 คลองชลประทาน 1     80.0  

 แหลง่น้ํามนุษยส์รา้งอืน่ๆ  
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- หมูท่ี 5 บานยาง 

 1. แหล่งนํา้ทางการเกษตร (ปริมาณนํา้ฝน) 

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนท่ีใช้ในการทําการเกษตร ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลีย่ในปีท่ีผ่านมา  
(มิลลเิมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ 

   
เพียงพอ ไม่เพียงพอ    

      
      

   2. แหล่งนํา้ทางการเกษตร (แหล่งนํ้าธรรมชาติ) 

ลาํดับ รายการ 
ลาํดับ 

ความสําคญั 

ความเพียงพอของนํ้าเพื่อ

การเกษตร 
ตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งนํ้าการเกษตร ท่ัวถงึ ไม่ท่ัวถึง ร้อย

ละของ 
ครัวเรือนท่ีเข้าถึงฯ 

 
เพียงพอ 

ไม่

เพียงพอ 
ท่ัวถึง 

ไม่

ท่ัวถึง 
ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าถึงฯ 

1 แมน้ํ่า 1       
2 หว้ย/ลําธาร        
3 คลอง 2       
4 หนองน้ํา/บงึ 3       
5 น้ําตก        

 แหล่งนํ้าธรรมชาติอ่ืนๆ  
       

   3. แหล่งนํา้ทางการเกษตร (มนุษย์สร้าง) 

ลาํดับ รายการ 
ลาํดับ 

ความสําคญั 

ความเพียงพอของนํ้าเพื่อ

การเกษตร 
ตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งนํ้าการเกษตร ท่ัวถงึ ไม่ท่ัวถึง ร้อยละ

ของ 
ครัวเรือนท่ีเข้าถึงฯ 

 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง 

ไม่

ท่ัวถึง 
ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าถึงฯ 

1 แกม้ลงิ        
2 อา่งเก็บน้ํา        
3 ฝาย        
4 สระ        
5 คลองชลประทาน        

 แหลง่น้ํามนุษยส์รา้งอืน่ๆ        
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- หมูท่ี 6 บานเขาไรศรีราชา 

 

1. แหล่งนํา้ทางการเกษตร (ปริมาณนํา้ฝน) 

ความเพยีงพอของปริมาณนํา้ฝนทีใ่ช้ในการทาํการเกษตร ปริมาณนํา้ฝนทีต่กโดยเฉลีย่ในปีทีผ่่านมา  

(มลิลเิมตร) กรณีทีท่ราบโปรดระบุ 
   

เพียงพอ ไม่เพียงพอ    

      
 

   2. แหล่งนํา้ทางการเกษตร (แหล่งนํ้าธรรมชาติ) 

ลาํดบั รายการ 
ลาํดบั 

ความสําคญั 

ความเพยีงพอของนํา้เพือ่

การเกษตร 

ตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งนํา้การเกษตร ทัว่ถึง ไม่ทัว่ถึง ร้อยละของ 

ครัวเรือนทีเ่ข้าถึงฯ 
 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าถึงฯ 

1 แมน้ํ่า        
2 หว้ย/ลําธาร        
3 คลอง        
4 หนองน้ํา/บงึ 1     12.0  
5 น้ําตก        

 

แหล่งนํ้ าธรรมชาติ

อ่ืนๆ        

   3. แหล่งนํา้ทางการเกษตร (มนุษย์สร้าง) 

ลาํดบั รายการ 
ลาํดบั 

ความสําคญั 

ความเพยีงพอของนํา้เพือ่

การเกษตร 

ตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งนํา้การเกษตร ทัว่ถึง ไม่ทัว่ถึง ร้อยละ

ของ 

ครัวเรือนทีเ่ข้าถึงฯ 
 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ท่ีเข้าถึงฯ 

1 แกม้ลงิ        
2 อา่งเก็บน้ํา        
3 ฝาย        
4 สระ      10.0  
5 คลองชลประทาน      10.0  

 แหลง่น้ํามนุษยส์รา้งอืน่ๆ  
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- หมูท่ี 7 บานใหมเหนือ 

 

1. แหล่งนํา้ทางการเกษตร (ปริมาณนํา้ฝน) 

ความเพยีงพอของปริมาณนํา้ฝนทีใ่ช้ในการทาํการเกษตร ปริมาณนํา้ฝนทีต่กโดยเฉลีย่ในปีทีผ่่านมา  

(มลิลเิมตร) กรณีทีท่ราบโปรดระบุ 
   

เพียงพอ ไม่เพียงพอ    

      
 

   2. แหล่งนํา้ทางการเกษตร (แหล่งนํ้าธรรมชาติ) 

ลาํดบั รายการ 
ลาํดบั 

ความสําคญั 

ความเพยีงพอของนํา้เพือ่

การเกษตร 

ตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งนํา้การเกษตร ทัว่ถึง ไม่ทัว่ถึง ร้อยละของ 

ครัวเรือนทีเ่ข้าถึงฯ 
 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าถึงฯ 

1 แมน้ํ่า        
2 หว้ย/ลําธาร        
3 คลอง 1     30.0  
4 หนองน้ํา/บงึ 2     50.0  
5 น้ําตก        

 

แหล่งนํ้ าธรรมชาติ

อ่ืนๆ        

   3. แหล่งนํา้ทางการเกษตร (มนุษย์สร้าง) 

ลาํดบั รายการ 
ลาํดบั 

ความสําคญั 

ความเพยีงพอของนํา้เพือ่

การเกษตร 

ตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งนํา้การเกษตร ทัว่ถึง ไม่ทัว่ถึง ร้อยละ

ของ 

ครัวเรือนทีเ่ข้าถึงฯ 
 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ท่ีเข้าถึงฯ 

1 แกม้ลงิ        
2 อา่งเก็บน้ํา        
3 ฝาย        
4 สระ        
5 คลองชลประทาน 1     90.0  

 แหลง่น้ํามนุษยส์รา้งอืน่ๆ   
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- หมูท่ี 8 บานวังหนองแดง 

1. แหล่งนํา้ทางการเกษตร (ปริมาณนํา้ฝน) 

ความเพยีงพอของปริมาณนํา้ฝนทีใ่ช้ในการทาํการเกษตร ปริมาณนํา้ฝนทีต่กโดยเฉลีย่ในปีทีผ่่านมา  

(มลิลเิมตร) กรณีทีท่ราบโปรดระบุ 

   

เพียงพอ ไม่เพียงพอ    

      
 

  2. แหล่งนํา้ทางการเกษตร (แหล่งนํา้ธรรมชาต)ิ 

ลาํดบั รายการ 
ลาํดบั 

ความสําคญั 

ความเพยีงพอของนํา้เพือ่

การเกษตร 

ตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งนํา้การเกษตร ทัว่ถึง ไม่ทัว่ถึง ร้อยละของ 

ครัวเรือนทีเ่ข้าถึงฯ 
 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าถึงฯ 

1 แมน้ํ่า 3       
2 หว้ย/ลําธาร        
3 คลอง 1       
4 หนองน้ํา/บงึ 2       
5 น้ําตก        

 

แหล่งนํ้ าธรรมชาติ

อ่ืนๆ        

   3. แหล่งนํา้ทางการเกษตร (มนุษย์สร้าง) 

ลาํดบั รายการ 
ลาํดบั 

ความสําคญั 

ความเพยีงพอของนํา้เพือ่

การเกษตร 

ตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งนํา้การเกษตร ทัว่ถึง ไม่ทัว่ถึง ร้อยละ

ของ 

ครัวเรือนทีเ่ข้าถึงฯ 
 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ท่ีเข้าถึงฯ 

1 แกม้ลงิ        
2 อา่งเก็บน้ํา        
3 ฝาย 2       
4 สระ 3       
5 คลองชลประทาน 1       

 แหลง่น้ํามนุษยส์รา้งอืน่ๆ     
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 - หมูท่ี 9 บานปกตามี 

 

1. แหล่งนํา้ทางการเกษตร (ปริมาณนํ้าฝน) 

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนท่ีใช้ในการทําการเกษตร ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลีย่ในปีท่ีผ่านมา  
(มิลลเิมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ 

   
เพียงพอ ไม่เพียงพอ    

      
 
   2. แหล่งนํา้ทางการเกษตร (แหล่งนํา้ธรรมชาติ) 

ลาํดับ รายการ 
ลาํดับ 

ความสําคญั 

ความเพียงพอของนํ้าเพื่อ

การเกษตร 
ตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งนํ้าการเกษตร ท่ัวถงึ ไม่ท่ัวถึง ร้อย

ละของ 
ครัวเรือนท่ีเข้าถึงฯ 

 
เพียงพอ 

ไม่

เพียงพอ 
ท่ัวถึง 

ไม่

ท่ัวถึง 
ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าถึงฯ 

1 แมน้ํ่า        
2 หว้ย/ลําธาร        
3 คลอง        
4 หนองน้ํา/บงึ 1     30.0  
5 น้ําตก        

 แหล่งนํ้าธรรมชาติอ่ืนๆ        
 
   3. แหล่งนํา้ทางการเกษตร (มนุษย์สร้าง) 

ลาํดับ รายการ 
ลาํดับ 

ความสําคญั 

ความเพียงพอของนํ้าเพื่อ

การเกษตร 
ตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งนํ้าการเกษตร ท่ัวถงึ ไม่ท่ัวถึง ร้อยละ

ของ 
ครัวเรือนท่ีเข้าถึงฯ 

 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง 

ไม่

ท่ัวถึง 
ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าถึงฯ 

1 แกม้ลงิ        
2 อา่งเก็บน้ํา        
3 ฝาย        
4 สระ        
5 คลองชลประทาน 1     50.0  

 แหลง่น้ํามนุษยส์รา้งอืน่ๆ        
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 - หมูท่ี 10 บานหัวคงคา 

 

1. แหล่งนํา้ทางการเกษตร (ปริมาณนํา้ฝน) 

ความเพยีงพอของปริมาณนํา้ฝนทีใ่ช้ในการทาํการเกษตร ปริมาณนํา้ฝนทีต่กโดยเฉลีย่ในปีทีผ่่านมา  

(มลิลเิมตร) กรณีทีท่ราบโปรดระบุ 
   

เพียงพอ ไม่เพียงพอ    

      
  2. แหล่งนํา้ทางการเกษตร (แหล่งนํา้ธรรมชาติ) 

ลาํดบั รายการ 
ลาํดบั 

ความสําคญั 

ความเพยีงพอของนํา้เพือ่การเกษตร 

ตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งนํา้การเกษตร ทัว่ถึง ไม่ทัว่ถึง 

ร้อยละของ 

ครัวเรือนทีเ่ข้าถึงฯ 
 

เพียงพอ 
ไม่

เพียงพอ 
ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง 

ร้อยละของครัวเรือนท่ี

เข้าถึงฯ 

1 แมน้ํ่า        
2 หว้ย/ลําธาร        
3 คลอง        
4 หนองน้ํา/บงึ 1     10.0  
5 น้ําตก        

 
แหล่งนํ้ าธรรมชาติอ่ืนๆ 

       
 

   3. แหล่งนํา้ทางการเกษตร (มนุษย์สร้าง) 

ลาํดบั รายการ 
ลาํดบั 

ความสําคญั 

ความเพยีงพอของนํา้เพือ่

การเกษตร 

ตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งนํา้การเกษตร ทัว่ถึง ไม่ทัว่ถึง ร้อย

ละของ 

ครัวเรือนทีเ่ข้าถึงฯ  

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าถึงฯ 

1 แกม้ลงิ        
2 อา่งเก็บน้ํา        
3 ฝาย        
4 สระ        
5 คลองชลประทาน        

 
แหลง่น้ํามนุษยส์รา้ง
อืน่ๆ        
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 - หมูท่ี 11 บานหัววัง 

 

 1. แหล่งนํา้ทางการเกษตร (ปริมาณนํ้าฝน) 

ความเพยีงพอของปริมาณนํา้ฝนทีใ่ช้ในการทาํการเกษตร ปริมาณนํา้ฝนทีต่กโดยเฉลีย่ในปีทีผ่่านมา  

(มลิลเิมตร) กรณีทีท่ราบโปรดระบุ 
   

เพียงพอ ไม่เพียงพอ    

      
 

   2. แหล่งนํา้ทางการเกษตร (แหล่งนํ้าธรรมชาติ) 

ลาํดบั รายการ 
ลาํดบั 

ความสําคญั 

ความเพยีงพอของนํา้เพือ่

การเกษตร 

ตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งนํา้การเกษตร ทัว่ถึง ไม่ทัว่ถึง ร้อยละ

ของ 

ครัวเรือนทีเ่ข้าถึงฯ  

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าถึงฯ 

1 แมน้ํ่า        
2 หว้ย/ลําธาร        
3 คลอง        
4 หนองน้ํา/บงึ 1     40.0  
5 น้ําตก        

 

แหล่งนํ้ าธรรมชาติ

อ่ืนๆ        

 

   3. แหล่งนํา้ทางการเกษตร (มนุษย์สร้าง) 

ลาํดบั รายการ 
ลาํดบั 

ความสําคญั 

ความเพยีงพอของนํา้เพือ่

การเกษตร 

ตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งนํา้การเกษตร ทัว่ถึง ไม่ทัว่ถึง ร้อยละ

ของ 

ครัวเรือนทีเ่ข้าถึงฯ  

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าถึงฯ 

1 แกม้ลงิ        
2 อา่งเก็บน้ํา        
3 ฝาย        
4 สระ 1     80.0  
5 คลองชลประทาน        

 
แหลง่น้ํามนุษยส์รา้ง
อืน่ๆ     
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 - หมูท่ี 12 บานวังเจก 

 

 1. แหล่งนํา้ทางการเกษตร (ปริมาณนํา้ฝน) 

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนท่ีใช้ในการทําการเกษตร ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลีย่ในปีท่ีผ่านมา  
(มิลลเิมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ 

   
เพียงพอ ไม่เพียงพอ    

      
 
 

  2. แหล่งนํา้ทางการเกษตร (แหล่งนํ้าธรรมชาติ) 

ลาํดับ รายการ 
ลาํดับ 

ความสําคญั 

ความเพียงพอของนํ้าเพื่อ

การเกษตร 
ตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งนํ้าการเกษตร ท่ัวถงึ ไม่ท่ัวถึง ร้อยละ

ของ 
ครัวเรือนท่ีเข้าถึงฯ  

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าถึงฯ 
1 แมน้ํ่า        
2 หว้ย/ลําธาร        
3 คลอง        
4 หนองน้ํา/บงึ 1     10.0  
5 น้ําตก        

 
แหล่งนํ้าธรรมชาติ

อ่ืนๆ        
 

 3. แหล่งนํา้ทางการเกษตร (มนุษย์สร้าง) 

ลาํดับ รายการ 
ลาํดับ 

ความสําคญั 

ความเพียงพอของนํ้าเพื่อ

การเกษตร 
ตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งนํ้าการเกษตร ท่ัวถงึ ไม่ท่ัวถึง ร้อยละ

ของ 
ครัวเรือนท่ีเข้าถึงฯ  

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าถึงฯ 
1 แกม้ลงิ        
2 อา่งเก็บน้ํา        
3 ฝาย        
4 สระ        
5 คลองชลประทาน 1     20.0  

 
แหลง่น้ํามนุษยส์รา้ง
อืน่ๆ        

 

 

 

 



27 
 
 - หมูท่ี 13 บานหนองสลุง 

 

  1. แหล่งนํา้ทางการเกษตร (ปริมาณนํ้าฝน) 

ความเพยีงพอของปริมาณนํา้ฝนทีใ่ช้ในการทาํการเกษตร ปริมาณนํา้ฝนทีต่กโดยเฉลีย่ในปีทีผ่่านมา  

(มลิลเิมตร) กรณีทีท่ราบโปรดระบุ 
   

เพียงพอ ไม่เพียงพอ    

      
 

   2. แหล่งนํา้ทางการเกษตร (แหล่งนํ้าธรรมชาติ) 

ลาํดบั รายการ 
ลาํดบั 

ความสําคญั 

ความเพยีงพอของนํา้เพือ่

การเกษตร 

ตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งนํา้การเกษตร ทัว่ถึง ไม่ทัว่ถึง ร้อยละ

ของ 

ครัวเรือนทีเ่ข้าถึงฯ  

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าถึงฯ 

1 แมน้ํ่า        
2 หว้ย/ลําธาร        
3 คลอง 1     40.0  
4 หนองน้ํา/บงึ 2     20.0  
5 น้ําตก        

 

แหล่งนํ้ าธรรมชาติ

อ่ืนๆ        

 

   3. แหล่งนํา้ทางการเกษตร (มนุษย์สร้าง) 

ลาํดบั รายการ 
ลาํดบั 

ความสําคญั 

ความเพยีงพอของนํา้เพือ่

การเกษตร 

ตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งนํา้การเกษตร ทัว่ถึง ไม่ทัว่ถึง ร้อยละ

ของ 

ครัวเรือนทีเ่ข้าถึงฯ  

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าถึงฯ 

1 แกม้ลงิ        
2 อา่งเก็บน้ํา        
3 ฝาย        
4 สระ 1     5.0  
5 คลองชลประทาน        

 
แหลง่น้ํามนุษยส์รา้ง
อืน่ๆ 
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7.4 ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 

 - หมูท่ี 1 บานสวนปาน 

ลาํดับ รายการ ไม่มี 
มี ทัวถงึหรือไม่ 

 เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าถึงฯ 
1 บอ่บาดาลสาธารณะ      20.0  
2 บอ่น้ําตืน่สาธารณะ        
3 ประปาหมูบ่า้น(ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่)        
4 ระบบประปา (การประปาสว่นภูมภิาค)        
5 แหลง่น้ําธรรมชาต ิ        

 แหล่งนํ้ากิน นํ้าใชอ่ื้นๆ        
  สรุป ครัวเรือนในหมู่บ้านนี ้มีนํา้กนิ นํา้ใช้ เพยีงพอหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ  0.0  ของทั้งหมู่บา้น 
 

 - หมูท่ี 2 บานหนองปลิง 

ลาํดับ รายการ ไม่มี 
มี ทัวถงึหรือไม่ 

 เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าถึงฯ 
1 บอ่บาดาลสาธารณะ        
2 บอ่น้ําตืน่สาธารณะ        
3 ประปาหมูบ่า้น(ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่)        
4 ระบบประปา (การประปาสว่นภูมภิาค)        
5 แหลง่น้ําธรรมชาต ิ        

 แหล่งนํ้ากิน นํ้าใชอ่ื้นๆ        
- ระบบประปาหมูบ่า้น      100.0  

  สรุป ครัวเรือนในหมู่บ้านนี ้มีนํา้กนิ นํา้ใช้ เพยีงพอหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ  0.0  ของทั้งหมู่บา้น 
 

 - หมูท่ี 3 บานทางาม 

ลาํดับ รายการ ไม่มี 
มี ทัวถงึหรือไม่ 

 เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าถึงฯ 
1 บอ่บาดาลสาธารณะ        
2 บอ่น้ําตืน่สาธารณะ        
3 ประปาหมูบ่า้น(ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่)        
4 ระบบประปา (การประปาสว่นภูมภิาค)        
5 แหลง่น้ําธรรมชาต ิ        

 แหล่งนํ้ากิน นํ้าใชอ่ื้นๆ        
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  สรุป ครัวเรือนในหมู่บ้านนี ้มีนํา้กนิ นํา้ใช้ เพยีงพอหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ  0.0  ของทั้งหมู่บา้น 
 

 

 

 - หมูท่ี 4 บานใหมใต 

ลาํดับ รายการ ไม่มี 
มี ทัวถงึหรือไม่ 

 เพียงพอ 
ไม่

เพียงพอ 
ท่ัวถึง 

ไม่

ท่ัวถึง 
ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าถึงฯ 

1 บอ่บาดาลสาธารณะ        
2 บอ่น้ําตืน่สาธารณะ        
3 ประปาหมูบ่า้น(ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่)        
4 ระบบประปา (การประปาสว่นภูมภิาค)        
5 แหลง่น้ําธรรมชาต ิ        

 แหล่งนํ้ากิน นํ้าใชอ่ื้นๆ        
- ระบบประปาหมูบ่า้น      100.0  

  สรุป ครัวเรือนในหมู่บ้านนี ้มีนํา้กนิ นํา้ใช้ เพยีงพอหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ  0.0  ของทั้งหมู่บา้น 
 

 

 - หมูท่ี 5 บานยาง 

ลาํดับ รายการ ไม่มี 
มี ทัวถงึหรือไม่ 

 เพียงพอ 
ไม่

เพียงพอ 
ท่ัวถึง 

ไม่

ท่ัวถึง 
ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าถึงฯ 

1 บอ่บาดาลสาธารณะ        
2 บอ่น้ําตืน่สาธารณะ        
3 ประปาหมูบ่า้น(ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่)        
4 ระบบประปา (การประปาสว่นภูมภิาค)        
5 แหลง่น้ําธรรมชาต ิ        

 แหล่งนํ้ากิน นํ้าใชอ่ื้นๆ        
- ประปาหมูบ่า้น      100.0  

  สรุป ครัวเรือนในหมู่บ้านนี ้มีนํา้กนิ นํา้ใช้ เพยีงพอหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ  0.0  ของทั้งหมู่บา้น 
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 - หมูท่ี 6 บานเขาไรศรีราชา 

ลาํดับ รายการ ไม่มี 
มี ทัวถงึหรือไม่ 

 เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าถึงฯ 
1 บอ่บาดาลสาธารณะ        
2 บอ่น้ําตืน่สาธารณะ        
3 ประปาหมูบ่า้น(ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่)        
4 ระบบประปา (การประปาสว่นภูมภิาค)        
5 แหลง่น้ําธรรมชาต ิ        

 แหล่งนํ้ากิน นํ้าใชอ่ื้นๆ        
- ประปาหมูบ่า้น      21.0  

  สรุป ครัวเรือนในหมู่บ้านนี ้มีนํา้กนิ นํา้ใช้ เพยีงพอหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ  0.0  ของทั้งหมู่บา้น 
 

 - หมูท่ี 7 บานใหมเหนือ 

ลาํดับ รายการ ไม่มี 
มี ทัวถงึหรือไม่ 

 เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าถึงฯ 
1 บอ่บาดาลสาธารณะ        
2 บอ่น้ําตืน่สาธารณะ        
3 ประปาหมูบ่า้น(ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่)        
4 ระบบประปา (การประปาสว่นภูมภิาค)        
5 แหลง่น้ําธรรมชาต ิ        

 แหล่งนํ้ากิน นํ้าใชอ่ื้นๆ        
  สรุป ครัวเรือนในหมู่บ้านนี ้มีนํา้กนิ นํา้ใช้ เพยีงพอหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ  0.0  ของทั้งหมู่บา้น 
 

 - หมูท่ี 8 บานวังหนองแดง 

ลาํดับ รายการ ไม่มี 
มี ทัวถงึหรือไม่ 

 เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าถึงฯ 
1 บอ่บาดาลสาธารณะ        
2 บอ่น้ําตืน่สาธารณะ        
3 ประปาหมูบ่า้น(ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่)        
4 ระบบประปา (การประปาสว่นภูมภิาค)        
5 แหลง่น้ําธรรมชาต ิ        

 แหล่งนํ้ากิน นํ้าใชอ่ื้นๆ        
  สรุป ครัวเรือนในหมู่บ้านนี ้มีนํา้กนิ นํา้ใช้ เพยีงพอหรือไม่ 
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เพียงพอ ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ  30.0  ของทั้งหมู่บา้น 
 

 

 - หมูท่ี 9 บานปกตามี 

ลาํดับ รายการ ไม่มี 
มี ทัวถงึหรือไม่ 

 เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าถึงฯ 
1 บอ่บาดาลสาธารณะ        
2 บอ่น้ําตืน่สาธารณะ        
3 ประปาหมูบ่า้น(ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่)        
4 ระบบประปา (การประปาสว่นภูมภิาค)        
5 แหลง่น้ําธรรมชาต ิ        

 แหล่งนํ้ากิน นํ้าใชอ่ื้นๆ        
  สรุป ครัวเรือนในหมู่บ้านนี ้มีนํา้กนิ นํา้ใช้ เพยีงพอหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ  0.0  ของทั้งหมู่บา้น 
 

 - หมูท่ี 10 บานหัวคงคา 

ลาํดับ รายการ ไม่มี 
มี ทัวถงึหรือไม่ 

 เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าถึงฯ 
1 บอ่บาดาลสาธารณะ        
2 บอ่น้ําตืน่สาธารณะ        
3 ประปาหมูบ่า้น(ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่)        
4 ระบบประปา (การประปาสว่นภูมภิาค)        
5 แหลง่น้ําธรรมชาต ิ        

 แหล่งนํ้ากิน นํ้าใชอ่ื้นๆ        
  สรุป ครัวเรือนในหมู่บ้านนี ้มีนํา้กนิ นํา้ใช้ เพยีงพอหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ  90.0  ของทั้งหมู่บา้น 
 

 - หมูท่ี 11 บานหัววัง 

ลาํดับ รายการ ไม่มี 
มี ทัวถงึหรือไม่ 

 เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าถึงฯ 
1 บอ่บาดาลสาธารณะ        
2 บอ่น้ําตืน่สาธารณะ        
3 ประปาหมูบ่า้น(ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่)      60.0  
4 ระบบประปา (การประปาสว่นภูมภิาค)        
5 แหลง่น้ําธรรมชาต ิ        

 แหล่งนํ้ากิน นํ้าใชอ่ื้นๆ        
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  สรุป ครัวเรือนในหมู่บ้านนี ้มีนํา้กนิ นํา้ใช้ เพยีงพอหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ  60.0  ของทั้งหมู่บา้น 
 

 - หมูท่ี 12 บานวังเจก 

ลาํดับ รายการ ไม่มี 
มี ทัวถงึหรือไม่ 

 เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าถึงฯ 
1 บอ่บาดาลสาธารณะ        
2 บอ่น้ําตืน่สาธารณะ        
3 ประปาหมูบ่า้น(ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่)        
4 ระบบประปา (การประปาสว่นภูมภิาค)        
5 แหลง่น้ําธรรมชาต ิ        

 แหล่งนํ้ากิน นํ้าใชอ่ื้นๆ        
  สรุป ครัวเรือนในหมู่บ้านนี ้มีนํา้กนิ นํา้ใช้ เพยีงพอหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ  0.0  ของทั้งหมู่บา้น 
 

 - หมูท่ี 13 บานหนองสลุง 

ลาํดับ รายการ ไม่มี 
มี ทัวถงึหรือไม่ 

 เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าถึงฯ 
1 บอ่บาดาลสาธารณะ        
2 บอ่น้ําตืน่สาธารณะ        
3 ประปาหมูบ่า้น(ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่)      50.0  
4 ระบบประปา (การประปาสว่นภูมภิาค)        
5 แหลง่น้ําธรรมชาต ิ        

 แหล่งนํ้ากิน นํ้าใชอ่ื้นๆ        
  สรุป ครัวเรือนในหมู่บ้านนี ้มีนํา้กนิ นํา้ใช้ เพยีงพอหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ  50.0  ของทั้งหมู่บา้น 
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8. ศาสนา ประเพณ ีวัฒนธรรม 

    8.1 การนับถือศาสนา ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลทางาม นับถือศาสนาพุทธ 

    8.2 ประเพณีและงานประจําป 

8.2.1 งานประเพณีสรงน้ําพระบรมสารีริกธาตุวัดเสนาสนซ่ึงเปนท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ มีอายุกวา 1,000 ป  

มีศาสนสถาน โบราณสถาน มากมาย ท่ีเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ ซ่ึงมีประชาชน และนักทองเท่ียวมาเท่ียวชมและ

นมัสการเปนประจํา  และมีตนตะเคียนยักษ  ซ่ึงเปนท่ีสนใจของประชาชนในพ้ืนท่ีและประชาชนท่ัวไปมาเยี่ยมชมเปน

จํานวนมาก ประวัติของวัดเสนาสน โดย เจาพระยาทิพากร เปนผูเรียบเรียงไว กลาววา ไหลลาย ซ่ึงเปนลูกชายของนาย

เชนกษัตริยในเชื้อพระวงคพระยาศรีสิทธิ ไดนําพระธาตุชัย จํานวน 650 พระองคมาจากเมืองลังกา และแบงพระบรม

สารีริกธาตุไวท่ีวัดเสนาสน จํานวน 36 พระองค ขณะนั้น พ.ศ. 1232 และในสมัยโบราณประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก

และจังหวัดใกลเคียงรูจักวัดเสนาสนเพราะงานสรงน้ําพระบรมธาตุ  ซ่ึงเปนงานท่ีใหญโตมาก  สวนใหญในชวงกอน

เทศกาลตรุษ 2 – 3 วัน จะมีประเพณีบวชนาคหมู มีงานฉลอง ทําบุญตรุษ และงานประเพณีสรงน้ําพระบรมธาตุติดตอกัน

ไปการสรงน้ําพระบรมธาตุจัดข้ึนในวันข้ึน  1  คํ่า  เดือน  5  อันเปนวันสุดทายของงาน 

8.2.2 งานประเพณีลอยกระทง    

        - องคการบริหารสวนตําบลทางาม  ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของประเพณีลอยกระทง จึงไดจัดทําโครงการ

จัดงานอนุรักษและสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจําป ข้ึน ในวันเพ็ญข้ึน 15 คํ่า เดือน 12 เพ่ือเปนการสืบสาน

ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยใหคงอยูชั่วลูกชั่วหลานไมใหวัฒนธรรมตะวันตกและคานิยมท่ีผิดจารีตประเพณี

ทําใหอนุชนรุนหลังลืมรากแกวแหงวัฒนธรรมอันดีงามของไทย  

8.2.3 ประเพณีถวายเทียนวันเขาพรรษา  

 - องคการบริหารสวนตําบลทางาม  ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของวันเขาพรรษาเปนกิจกรรมทาง

พระพุทธศาสนา   เริ่มต้ังแต วันแรม 1 คํ่า เดือน 8 ถึงวันข้ึน 15 คํ่าเดือน 11 ของทุกป  ซ่ึงพุทธศาสนิกชนไทยควรถือ

เปนโอกาสดีท่ีจะไดทําบุญรักษาศีล และชําระจิตใจใหผองใส รวมทําบุญตักบาตร ฟงเทศน ฟงธรรม และกิจกรรมท่ีถือเปน

การสงเสริมกิจกรรมในวันเขาพรรษา คือ  กิจกรรมนําเทียนจํานําพรรษาไปถวายแดพระภิกษุสงฆ เพ่ือใชประกอบ

กิจกรรมทางพุทธศาสนา  องคการบริหารสวนตําบลทางาม  ไดตระหนักถึงความสําคัญของกิจกรรมทางพุทธศาสนาจึงได

จัดทําโครงการ “ถวายเทียนจํานําพรรษา องคการบริหารสวนตําบลทางาม ข้ึน 

 

8.3 ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน ไดแก ภาษาไทยภาคกลาง สําเนียงคนวัดโบสถ คลายกับทางบานกงจังหวัดสุโขทัย 

8.4 สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก ไดแก น้ําตาลโตนด ผลิตภัณฑจากกะลามะพราว น้ําพริกแกง  

9. ทรัพยากรธรรมชาติ 

9.1 น้ํา  ไดแก แมน้ําแควนอย เข่ือนแควนอยบํารุงแดน และแหลงน้ําตามธรรมชาติ 

9.2 ปาไม ปาไมชุมชน หมูท่ี 6 บานเขาไรศรีราชา หมูท่ี 10 บานหัวคงคา และหมูท่ี 13 บานหนองสลุง  

9.3 ภูเขา เขตพ้ืนท่ีภูเขา ไดแก หมูท่ี 6 บานเขาไรศรีราชา หมูท่ี 10 บานหัวคงคา และหมูท่ี 13 บานหนองสลุง  

9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ อยูในระดับ ดี 
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สวนท่ี 2 สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2557-2560) 

1. สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับ และการเบิกจายงบประมาณ 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

   1.1 สรุปสถานการณการพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ 

สรุปผลการดําเนินงาน  ประจําป 2557 ไดดังนี้ 

ยุทธศาสตร 

แผนการดําเนินการ 

ท้ังหมด 
อนุมัติงบประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 
คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 

จํานวน 

โครงการ 

คิด

เปน 
งบประมาณ 

คิด

เปน 

1.1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 9.0 6.00 3,530,000.00 10.16 1.0 2.00 41,149.00 0.32 

2.2. การพัฒนาดานคมนาคมขนสงและการจัดการผังเมือง 11.0 7.33 4,750,000.00 13.67 3.0 6.00 222,600.00 1.72 

3.3. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต 41.0 27.33 9,478,000.00 27.28 21.0 42.00 8,035,942.24 62.25 

4.4. การพัฒนาอาชีพและรายได 24.0 16.00 1,935,000.00 5.57 1.0 2.00 6,420.00 0.05 

5.5. การทองเที่ยวและการบริการดานตาง ๆ 1.0 0.67 15,000.00 0.04 0.0 0.00 0.00 0.00 

6.6. การพัฒนาส่ิงแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 12.0 8.00 880,000.00 2.53 1.0 2.00 10,000.00 0.08 

7.7. ดานการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 24.0 16.00 6,395,000.00 18.41 10.0 20.00 1,723,988.37 13.35 

8.8. การเพิ่มศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 28.0 18.67 7,760,000.00 22.34 13.0 26.00 2,869,750.00 22.23 

รวม 150.0   34,743,000.00   50.0   12,909,849.61   
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ยุทธศาสตร 

ลงนามสัญญา เบิกจาย 100% 

จํานวน 

โครง 

การ 

คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 

จํานวน 

โครง 

การ 

คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 
จํานวน 

โครงการ 
คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 

1.1. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 1.0 2.00 41,149.00 0.32 1.0 2.00 41,149.00 0.32 1.0 2.00 41,149.00 0.32 

2.2. การพัฒนาดานคมนาคมขนสง

และการจัดการผังเมอืง 
3.0 6.00 222,600.00 1.72 3.0 6.00 222,600.00 1.72 3.0 6.00 222,600.00 1.72 

3.3. การพัฒนาสังคมและคุณภาพ

ชีวิต 
21.0 42.00 8,035,942.24 62.25 21.0 42.00 8,035,942.24 62.25 21.0 42.00 8,035,942.24 62.25 

4.4. การพัฒนาอาชีพและรายได 1.0 2.00 6,420.00 0.05 1.0 2.00 6,420.00 0.05 1.0 2.00 6,420.00 0.05 

5.5. การทองเที่ยวและการบรกิาร

ดานตาง ๆ 
0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 

6.6. การพัฒนาส่ิงแวดลอมและการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
1.0 2.00 10,000.00 0.08 1.0 2.00 10,000.00 0.08 1.0 2.00 10,000.00 0.08 

7.7. ดานการศึกษาศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปญญาทองถิน่ 
10.0 20.00 1,723,988.37 13.35 10.0 20.00 1,723,988.37 13.35 10.0 20.00 1,723,988.37 13.35 

8.8. การเพ่ิมศักยภาพขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 
13.0 26.00 2,869,750.00 22.23 13.0 26.00 2,869,750.00 22.23 13.0 26.00 2,869,750.00 22.23 

รวม 50.0   12,909,849.61   50.0   12,909,849.61   50.0   12,909,849.61   
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สรุปผลการดําเนินงาน  ประจําป 2558 ไดดังนี้ 

ยุทธศาสตร 

แผนการดําเนินการ 

ท้ังหมด 
อนุมัติงบประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 
คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 

จํานวน 

โครงการ 
คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 

1.1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 13.0 9.77 7,035,000.00 11.06 3.0 4.41 3,775,000.00 13.81 

2.2. การพัฒนาดานคมนาคมขนสงและการจัดการผังเมือง 13.0 9.77 27,033,500.00 42.51 8.0 11.76 4,876,500.00 17.83 

3.3. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต 28.0 21.05 12,782,080.00 20.10 22.0 32.35 12,610,255.00 46.12 

4.4. การพัฒนาอาชีพและรายได 17.0 12.78 1,200,000.00 1.89 7.0 10.29 360,000.00 1.32 

5.5. การทองเที่ยวและการบริการดานตาง ๆ 1.0 0.75 15,000.00 0.02 0.0 0.00 0.00 0.00 

6.6. การพัฒนาส่ิงแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 15.0 11.28 3,380,000.00 5.31 3.0 4.41 90,500.00 0.33 

7.7. ดานการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 23.0 17.29 5,645,000.00 8.88 15.0 22.06 4,457,640.00 16.30 

8.8. การเพิ่มศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 23.0 17.29 6,510,000.00 10.24 10.0 14.71 1,175,070.00 4.30 

รวม 133.0   63,600,580.00   68.0   27,344,965.00   
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สรุปผลการดําเนินงาน  ประจําป 2559 - อยูระหวางดําเนินการสรุปการเบิกจายงบประมาณ 
 

ยทุธศาสตร ์
2559 2560 2561 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 
1. การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 9 5,870,000.00 16 12,615,000.00 2 2,600,000.00 

2. การพัฒนาดา้นคมนาคมขนสง่และการจัดการ
ผังเมอืง 13 10,414,500.00 31 152,747,500.00 10 32,920,000.00 

3. ดา้นพัฒนาคณุภาพชวีติของประชาชน 24 11,947,800.00 29 9,662,800.00 25 9,357,800.00 

4. ยทุธศาสตร ์ดา้นพัฒนาอาชพีและเพิม่รายได ้ 10 1,700,000.00 10 1,860,000.00 7 510,000.00 

5. ดา้นการทอ่งเทีย่วและการบรกิารตา่ง ๆ 1 15,000.00 2 30,000.00 2 30,000.00 

6. ดา้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 10 7,950,000.00 15 26,738,000.00 12 15,170,000.00 

7. ดา้นการศกึษา ศาสนา ศลิปวัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาทอ้งถิน่ 18 3,352,400.00 16 2,340,000.00 15 1,560,000.00 

8. ดา้นการเพิม่ศักยภาพขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 17 2,260,000.00 17 1,160,000.00 18 2,560,000.00 

รวม 102 43,509,700.00 136 207,153,300.00 91 64,707,800.00 

 

จ. การจัดทํางบประมาณ 

    ผูบริหารอบต.ทางาม ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ เม่ือวันท่ี 8 กันยายน 2559 โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยูใน

ขอบัญญัติงบประมาณ จํานวน 85 โครงการ งบประมาณ 24,061,984 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 

ยทุธศาสตร ์ โครงการ งบประมาณ 
ตามขอ้บญัญตั ิ

1. การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 6 1,914,000.00 

2. การพัฒนาดา้นคมนาคมขนสง่และการจัดการผังเมอืง 10 4,630,000.00 

3. ดา้นพัฒนาคณุภาพชวีติของประชาชน 24 11,748,363.17 

4. ยทุธศาสตร ์ดา้นพัฒนาอาชพีและเพิม่รายได ้ 10 1,048,100.00 

5. ดา้นการทอ่งเทีย่วและการบรกิารตา่ง ๆ 1 3,168.00 

6. ดา้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 7 708,000.00 

7. ดา้นการศกึษา ศาสนา ศลิปวัฒนธรรมและภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 15 2,797,575.00 

8. ดา้นการเพิม่ศักยภาพขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 12 1,212,778.00 

รวม 85 24,061,984.17 

 

 

สรุปผลการดําเนินงาน ประจําป 2560 - อยูระหวางดําเนินการบันทึกขอมูลแผนพัฒนาสี่ป 
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1.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

     1.2.1 ในภาพรวมจํานวนโครงการจากแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2557 – 2559 ท้ังหมดมีจํานวน  150  โครงการ  

องคการบริหารสวนตําบลทางาม สามารถดําเนินการโครงการ  จํานวน  50  โครงการ  คิดเปนรอยละ  33.33  

     1.2.2 ในภาพรวมจํานวนโครงการจากแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 – 2560 ท้ังหมดมีจํานวน  133  โครงการ  

องคการบริหารสวนตําบลทางาม ท่ีไดรับอนุมัติงบประมาณจํานวน  68 โครงการ  คิดเปนรอยละ  51.12   

     1.2.3 ในภาพรวมจํานวนโครงการจากแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2562 ท้ังหมดมีจํานวน  102  โครงการ  

องคการบริหารสวนตําบลทางาม ท่ีไดรับอนุมัติงบประมาณจํานวน  85 โครงการ  คิดเปนรอยละ  83.33   
 

2. ผลท่ีไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

    2.1 ผลท่ีไดรับหรือผลท่ีสําคัญ 

         - ในรอบป 2557-2558 จํานวนแผนงาน / โครงการ ท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามป เม่ือนํามาเปรียบเทียบกับการ

ดําเนินโครงการตามขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบลทางามต่ํากวา รอยละ 70 

 - ในรอบป 2559 จํานวนแผนงาน / โครงการ ท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามป เม่ือนํามาเปรียบเทียบกับการดําเนิน

โครงการตามขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบลทางามไดไมต่ํากวา รอยละ 70 

2.2 ผลกระทบ  

     - ในรอบป 2557-2558 สงผลกระทบใหแผนพัฒนาสามปไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคในการจัดทําแผนพัฒนา

สามปขององคการบริหารสวนตําบลทางาม 

- ในรอบป 2559 สงผลกระทบใหแผนพัฒนาสามปสามารถบรรลุวัตถุประสงคในการจัดทําแผนพัฒนาสามปของ

องคการบริหารสวนตําบลทางาม  

3. สรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานท่ีผานมาและแนวทางการแกไข ปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

    3.1 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559 พบปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขดังนี ้

 1. ปญหา   

                 “การนําโครงการในแผนพัฒนาสามปมาดําเนินการตามงบประมาณรายจายประจําป” 

 2. สภาพปญหา 

- จํานวนแผนงาน / โครงการ ท่ีบรรจใุนแผนพัฒนาสามป เม่ือนํามาเปรียบเทียบกับการดําเนินโครงการตาม

ขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบลทางามตํ่ากวา รอยละ 70  สงผลกระทบใหแผนพัฒนาสามปไมสามารถบรรลุ

วัตถุประสงคในการจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบลทางาม 

 3. สาเหตุของปญหา (เรียงตามลําดับ) 

    3.1 พ้ืนท่ีของตําบลทางามมีจํานวนมาก  จํานวน   63,125   ไร  หรือจํานวน  101  ตารางกิโลเมตร  และ

จํานวนหมูบานในพ้ืนท่ีตําบลทางาม มีจํานวนมาก ( 13 หมูบาน) ทําใหมีจํานวนโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามปมี

จํานวนมาก ซ่ึงเปนโครงการดานสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีสําคัญเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี เปน

ปญหาท่ีเกิดจากจุดออนของตําบลทางาม 

     3.2 งบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลทางามมีไมเพียงพอในการดําเนินงานตามแผนงานโครงการท่ี

บรรจุไวในแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบลทางาม  เปนปญหาท่ีเกิดจากปจจัยภายนอก  ซ่ึงไมสามารถ

แกไขได  เพราะรายไดขององคการบริหารสวนตําบลทางามท่ีสามารถนํามาตั้งงบประมาณในขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปสวนใหญ  เปนรายไดท่ีไดรับการจัดสรรจากรัฐบาล 
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 4.  การกําหนดวัตถุประสงคในการแกไขปญหา 

      - เพ่ือใหแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบลทางามสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคของการ

จัดทําแผนพัฒนาสามป คือ นําโครงการในแผนพัฒนาสามปมาจัดทํางบประมาณรายจายประจําปไดไมต่ํากวารอยละ 70 

 5. แนวทาง / มาตรการ  ในการแกไขปญหา 

   5.1 สรางความเขาใจแก  ผูนําชุมชน  ผูนําทองท่ี ผูนําทองถ่ิน  ประชาชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของในการ

จัดทําแผนใหมีความเขาใจ เก่ียวกับขอจํากัดตาง ๆ ของการจัดทําแผนพัฒนาสามป และงบประมาณขององคการบริหาร

สวนตําบลใหความสําคัญในการจัดลําดับความจําเปนเรงดวนของปญหาในการเสนอแผนงานโครงการเพ่ือบรรจุไวใน

แผนพัฒนาสามป ไดแก โครงการท่ีใชงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล และโครงการท่ีขอรับการสนับสนุนจาก

หนวยงานอ่ืน (เกินศักยภาพ) 

   5.2 การประชาคมทองถ่ินระดับตําบล โดยกําหนดใหมีสาระสําคัญเพ่ือพิจารณาแผนงาน/ โครงการฯ ท่ีมี

ความจําเปนเรงดวนตองไดรับการดําเนินการ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลทางาม เห็นสมควร

นํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป  และมีความเปนไปไดในความสําเร็จของแผนงาน / โครงการ ซ่ึงมีความเหมาะสมกับ

สถานะทางการเงินการคลังขององคการบริหารสวนตําบลทางาม  

   5.3 เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานดานวิเคราะหนโยบายและแผนรวมประชาคมทองถ่ินในระดับหมูบานในเขต

พ้ืนท่ีของตําบลทางาม  เพ่ือใหคําแนะนํา  แกไขปญหาอุปสรรค  หรือชี้แจงเก่ียวกับความสําคัญในการจัดทําแผนพัฒนา

สามปฯ  ขององคการบริหารสวนตําบลทางาม 

   5.4 ชี้แจงใหเจาหนาท่ีทุกคนทราบถึงเปาหมายของการจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวน    

ทางาม , ความสําคัญในการจัดทําแผน , การเสนอแผนงานโครงการของแตละสวน (กอง) โดยเนนการจัดความสําคัญ

เรงดวน ความเปนไปไดในการดําเนินโครงการ  เหมาะสมกับงบประมาณดานสถานะทางการเงินและการคลังขององคการ

บริหารสวนตําบล  เพ่ือสรางความเขาใจอันดีในการประสานความรวมมือในการปฏิบัติงานดานงานแผน 

   5.5 คัดเลือกโครงการท่ีมีความจําเปนเรงดวนแตเกินขีดความสามารถของทองถ่ิน หรือโครงการอ่ืน เสนอ

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากอําเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก องคการบริหารสวนจังหวัดพิษณุโลก  กรมสงเสริม

การปกครองทองถ่ิน และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

   5.6 จัดทําโครงการประชุมชี้แจง หรืออบรม สัมมนาใหความรู เก่ียวกับการเสนอปญหาความตองการตาม

ความจําเปนเรงดวนและขอจํากัดในดานงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลทางาม เพ่ือบรรจุไวในแผนพัฒนาสาม

ปของทองถ่ิน โดยดําเนินการกอนการจัดเวทีประชาคมระดับหมูบาน  

   5.7 การจัดทําแผนพัฒนาสามปและจัดทํางบประมาณควรจะสอดคลองกับวิสัยทัศนการพัฒนา เพ่ือให

แผนพัฒนาสามปไดบรรลุวัตถุประสงคและสอดคลองยุทธศาสตรการพัฒนาของทองถ่ิน  

    3.2 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 พบปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขดังนี้ 

 ปญหาท่ีพบ 

1. พ้ืนท่ีของตําบลทางามมีจํานวนมาก  จํานวน   63,125   ไร  หรือจํานวน  101  ตารางกิโลเมตร  และจํานวน

หมูบานในพ้ืนท่ีตําบลทางาม มีจํานวนมาก ( 13 หมูบาน) ทําใหมีจํานวนโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามปมีจํานวน

มาก ซ่ึงเปนโครงการดานสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีสําคัญเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี เปนปญหาท่ี

เกิดจากจุดออนของตําบลทางาม 
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  2. งบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลทางามมีไมเพียงพอในการดําเนินงานตามแผนงานโครงการท่ีบรรจุ

ไวในแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบลทางาม  เปนปญหาท่ีเกิดจากปจจัยภายนอก  ซ่ึงไมสามารถแกไขได  

เพราะรายไดขององคการบริหารสวนตําบลทางามท่ีสามารถนํามาตั้งงบประมาณในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจาํปสวนใหญ  เปนรายไดท่ีไดรับการจัดสรรจากรัฐบาล 

 แนวทาง / มาตรการ  ในการแกไขปญหา 

- คัดเลือกโครงการท่ีมีความจําเปนเรงดวนแตเกินขีดความสามารถของทองถ่ิน หรือโครงการอ่ืน เสนอขอรับ

การสนับสนุนงบประมาณจากอําเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลกโดยบรรจุในแผนพัฒนาอําเภอ ,แผนพัฒนาจังหวัด ขอ

สนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัดพิษณุโลก โดยบรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

พิษณุโลก กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

สวนท่ี 3 ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) 6 ยุทธศาสตร 

  1. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง  

  2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  

  3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  

  4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม  

  5. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

  6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

วิสัยทัศน 

 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีประเทศกําลังประสบอยู ทําใหการกําหนดวิสัยทัศน

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และกรอบหลักการของการวางแผนท่ี

นอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนา

ท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศ

ทางการพัฒนาท่ีมุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายไดปานกลางไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง มีความม่ันคง 

และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข และนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

เปาหมายการพัฒนาประเทศ 

 1. การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง 

  (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 5.0  

  (2) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว (GDP Per Capita) และรายไดประชาชาติตอหัว (GNP Per 

Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ในป 2564 เพ่ิมข้ึนเปน 317,051 บาท (9,325 ดอลลารสรอ.) และ 301,199 

บาท (8,859 ดอลลาร สรอ.) ตอคนตอป 
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  (3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 2.5 ตอป 

  (4) การลงทุนรวมขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไมตํ่ากวารอย

ละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 7.5 ในขณะท่ีปริมาณการสงออกขยายตัวเฉลี่ยไม

ต่ํากวารอยละ 4.0 ตอป) 

 2. การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 

  (1) ประชาชนทุกชวงวัยมีความม่ันคงทางดานเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic Security) และมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

  (2) การศึกษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ 

  (3) สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนฐานรากท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคน 

 3. การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

  (1) การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากข้ึน 

  (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางท่ัวถึง 

 4. การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  (1) รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืน

และเปนธรรม 

  (2) ขับเคลื่อนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

  (3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

  (4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

  (5) มีการบริหารจัดการนาใหสมดุลระหวางการอุปสงคและอุปทานของนา 

 5. การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

  (1) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปรงใส เปนธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสวนรวม 

  (2) ขจัดการทุจริตคอรรัปชั่น 

     (3) มีการกระจายอานาจท่ีเหมาะสม 

กรอบยุทธศาสตรแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ประกอบดวย 10 ยุทธศาสตรหลัก ดังนี ้
 1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
 2. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
 3. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
 4. ยุทธศาสตรดานการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 5. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 
 6. ยุทธศาสตรดานการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
 7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
 8. ยุทธศาสตรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
 9. ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
 10. ยุทธศาสตรดานการตางประเทศ ประเทศเพ่ือนบาน และภูมิภาค 
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1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

    แผนพัฒนากลุมจังหวัด 

    ยุทธศาสตรของกลุมจังหวัด ภาคเหนือตอนลาง กลุมท่ี 1 (จังหวัดตาก สุโขทัย พิษณุโลก อุตรดิตถและเพชรบูรณ) 

    วิสัยทัศนของกลุมจังหวัด (Vision) 

ศูนยกลางบริการส่ีแยกอินโดจีน 

เปาประสงคของกลุมจังหวัด (Goals) 

1. มีการเชื่อมโยงเสนทางคมนาคมในกลุมจังหวัด ภูมิภาค และตางประเทศ เพ่ือใชศักยภาพแหลงท่ีตั้งและความ

พรอมของโครงสรางบริการพ้ืนฐานท่ีมีอยูสรางฐานเศรษฐกิจใหมเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับนานาชาต ิ

2. มีการพัฒนาและอนุรักษเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศและประวัติศาสตรรวมยุค รวมท้ังการพัฒนาระบบ

ขอมูลแหลงทองเท่ียวของกลุมจังหวัดเพ่ือเปนฐานในการสรางรายไดท้ังดานการทองเท่ียวและหัตถอุตสาหกรรม 

3. เปนศูนยขอมูลศูนยฝกอบรมและศูนยการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางศักยภาพการผลิตของพ้ืนท่ีและทรัพยากร

มนุษยนํามาสูการพัฒนาท่ียั่งยืน 

4. ปรับปรุงและพัฒนาสถานท่ีบริการ ระบบบริการ และสาธารณูปโภค การอนุรักษไวซ่ึงวัฒนธรรมการบริการท่ี

ประทับใจรวมท้ังสงเสริมมาตรการดานความปลอดภัย 

5. สงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและการบริหารจัดการตลาดกลางสินคาเกษตรท่ีเปนระบบ 

6. เปนจุดรองรับและประสานการเชื่อมโยงการคาชายแดน การผลิต การตลาด ดานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และ

การทองเท่ียว 

7. ปญหาน้ําทวมและภัยแลงไดรับการแกไข 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 

1. พัฒนากระบวนการผลิต การบริหารจัดการ การตลาดสินคาเกษตร และสินคาชุมชน  

2. พัฒนาโครงขายการคา การลงทุน การบริการ เครือขายคมนาคมขนสงสี่แยกอินโดจีนและอาเซียน  

3. พัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร วัฒนธรรม กีฬาและสุขภาพ  

4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

 แผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก 

วิสัยทัศนและยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก 
จากการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก (พ.ศ.2557-2560) สรุปสาระสําคัญของวิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาประสงค  
ประเด็นยุทธศาสตร และกลยุทธในการพัฒนา  ดังนี้ 

 
 

พิษณุโลก : เมืองบริการเศรษฐกิจและสังคมสี่แยกอินโดจีน 

 

 

พัฒนาเพ่ือเปนเมืองบริการท่ีหลากหลาย (Service  City) และมีความปลอดภัยสูง (Safety City) 
 

วิสัยทัศน์   (Vision) 

พันธกิจ    (Mission) 

 

เป้าประสงค์   (Goal) 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 :  ศูนยกลางการบรกิารการคา โลจิสติกส และการขนสง   

กลยุทธ   :  1. พัฒนาโครงขายการคมนาคมเพ่ือเปนศนูยกลางการบรกิารการคา  การขนสงสินคา 

 ผูโดยสารทางบก/อากาศ             

    ๒. สงเสรมิการเปนศนูยกลางการบริการการคา การขนสงสินคา  ผูโดยสารทางบก/อากาศ             

      3. สงเสรมิและพัฒนาเทคโนโลยีและงานบรกิารใหไดมาตรฐาน           

      4. สงเสริมการเตรียมความพรอมรองรบัประชาคมอาเซียน       

      5. มีศนูยขอมูลและพ้ืนทีเ่พ่ือสนับสนนุการเปนศนูยกลางการคา โลจิสติกส และการขนสง  

 

 

 

 
 

 

 

เป็นศนูย์กลาง

การบริการการค้า   

โลจิสก์ติก   

และการขนสง่ 

 

 

มีการบริหาร

จดัการ 

สินค้าเกษตร

อตุสาหกรรมท่ีมี

คณุภาพ/

มาตรฐาน  

และปลอดภยั 

 

 

เป็นศนูย์กลาง

ด้านการ

ท่องเท่ียว  

ศิลปวฒันธรรม  

กีฬา  

และนนัทนาการ 

 

 

เป็นศนูย์กลาง

ด้านการศกึษา  

การบริการ 

ทางวิชาการ   

ด้านสขุภาพ    

และ ICT 

 

 

รักษาความ

สมบรูณ์ 

ของระบบนิเวศน์   

และอนรัุกษ์ ฟืน้ฟ ู

ทรัพยากร             

ธรรมชาติ               

และสิ่งแวดล้อม

อย่างยัง่ยืน 

 

 

 

เป็นเมืองท่ีมี

ความปลอดภยั

ในชีวิต 

และทรัพย์สิน  

และประชาชน 

มีคณุภาพ 

ชีวิตท่ีดี   

อยู่ร่วมกนั 

 

1 4 5 6 3 2 

 

 

ศนูย์กลางการ

บริการการค้า  

โลจิสติกส์  

และการขนสง่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พฒันากระบวน 

การผลิต 

การตลาด  

และการบริหาร

จดัการ 

สินค้าเกษตร

เชิงคณุภาพ 

 

 

 

สง่เสริมการ

ดําเนินงานด้าน

การท่องเท่ียว

ศิลปวฒันธรรม 

กีฬา 

 และนนัทนาการ 

 

 

 

 

ศนูย์กลาง 

ด้านการศกึษา 

การบริการ 

ทางวิชาการ     

ด้านสขุภาพ  

และ ICT 

 

 

 

อนรัุกษ์ฟืน้ฟู

ทรัพยากร 

ธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อม 

 และแหลง่นํา้ 

 อย่างยัง่ยืน 

 

 

 

สง่เสริม 

ความเข้มแข็ง 

ทางสงัคม  

และความมัน่คง

ตามหลกัการ

บริหารจดัการ

บ้านเมืองท่ีดี 

 

 

1 6 5 4 3 2 

ประเดน็ยุทธศาสตร์  (Strategic  Issues) 

 



44 
 
ยุทธศาสตรท่ี 2 :  พัฒนากระบวนการผลติ การตลาด และการบริหารจัดการสินคาเกษตรเชิงคุณภาพ  

กลยุทธ   :  1. บรหิารจัดการสินคาเกษตรใหมีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัยเชื่อมโยงการตลาดและ 

                           การแปรรูป   

      2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรเกษตรกรและเกษตรกร      

      3. บริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพและย่ังยืน          

      4. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงอาํนวยความสะดวกเพ่ือการเกษตร 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3  :  สงเสริมการดําเนินงานดานการทองเท่ียว ศิลปวัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ 

กลยุทธ    :  1. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงอํานวยความสะดวกเพ่ือการทองเท่ียวและกฬีา                                         

               2. ฟนฟูแหลงทองเที่ยวเดิมเพ่ิมแหลงทองเที่ยวใหม          

       3. สงเสริมศิลปวัฒนธรรมและปจจัยสนับสนนุการทองเที่ยวและกีฬา 

        4. พัฒนาบุคลากรและสงเสริมการมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาการทองเท่ียวและกีฬา                                             

                                    5. พัฒนาขีดความสามารถดานการประชาสัมพันธและการตลาดทองเท่ียว 
                                     

ยุทธศาสตรท่ี 4  :  ศูนยกลางดานการศึกษา การบริการทางวชิาการ  ดานสขุภาพ และ ICT 

กลยุทธ    :  1.  สงเสริมสนบัสนนุการเปนศูนยกลางการบริการสุขภาพเพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพ 

                             แขง็แรงสมบรูณ (Healthy Province)  

      2. สงเสรมิ สนับสนุนการเปนศนูยกลางการประชมุและสัมมนา 

      3. สงเสรมิ สนับสนุนการเปนศนูยกลางดานการศึกษา การบรกิารทางวชิาการ และ ICT 
 

ยุทธศาสตรท่ี 5  :  อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอม และแหลงนํ้า อยางยั่งยืน 

กลยุทธ    :  1.  สรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการอนรุักษ ปองกันฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ                

                             ส่ิงแวดลอม และแหลงน้ํา อยางย่ังยืน                                 

      2. อนุรกัษ และพัฒนาแหลงน้ําธรรมชาติเพ่ือการอปุโภค บริโภค และน้ําเพ่ือ   

            การเกษตรอยางเพียงพอและปองกนัปญหาภัยแลงและอุทกภัยในพ้ืนท่ี                

      3. พัฒนาแหลงน้าํและบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ                      

       4. ปองกันและลดมลพิษ ณ แหลงกําเนิด 

                        5. สงเสริมการอนุรกัษและฟนฟูส่ิงแวดลอมศิลปกรรมเมืองเกาและศาสนสถานที่สําคญั 

            ของจังหวดั 

      6. สงเสริมและสนบัสนนุดานการบรหิารจัดการพลังงาน 
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ยุทธศาสตรท่ี 6  :  สงเสริมความเขมแข็งทางสังคม และความม่ันคงตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีด ี

กลยุทธ    :  1.  สงเสริมสนบัสนนุหมูบาน/ชุมชน ใหมีความเขมแข็ง มีการพัฒนาที่ดขีึ้น                             

      2. ขับเคล่ือนแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแกหมูบาน/ชุมชน อยางทั่วถึง 

      3. พัฒนาและสงเสรมิประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของบคุลากรเพ่ือชวยเหลือและแกไข 

                             ปญหาประชาชนในพ้ืนท่ี 

      4. เสริมสรางความเขมแข็งปลอดภัยในชีวติและทรพัยสิน 

                         5. เสรมิสรางพลังทางสังคมทุกรูปแบบ 

      6. สงเสริมการปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความสงบเรียบรอยและ                                

   ความมั่นคง 

1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 

ประกอบดวย 8 ดาน ดังนี้ 

ยุทธศาสตรพัฒนาท่ี 1 : ดานการบริหารจัดการท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประกอบดวยกลยุทธ/แนวทางการพัฒนา 5 ประเด็น ไดแก 

1.1 สงเสริมการพัฒนาขีดความสามารถการทํางานของบุคลากรใหเกิดกระบวนการเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง 

1.2 จัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานของบุคลากร และเครื่องมือเครื่องใชท่ีมี

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

1.3 สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเพียงพอในการปฏิบัติงานทองถ่ิน 

1.4 สงเสริมการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

1.5 เพ่ิมพูนทักษะภาษาตางประเทศท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน เพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 2 : ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

ประกอบดวยกลยุทธ/แนวทางพัฒนา 4 ประเด็น ไดแก 

2.1 สงเสริม สนับสนุนการศึกษาทุกชวงวัยเพ่ือใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบตามความสนใจ 

2.2 สงเสริมการอนุรักษฟนฟูพัฒนาทักษะความรูความเขาใจดานภาษา วัฒนธรรมประเพณีภูมิปญญาทองถ่ิน และ

กิจกรรมทางศาสนา รวมท้ังในเรื่องท่ีเก่ียวของกับประเทศในกลุมสมาคมอาเซียน เพ่ือปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมแก

ประชาชนทุกวัย 

2.3 สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ สื่อการเรียนการสอนใหเพียงพอและทันสมัยตอการเรียนรู 

2.4 ปรับปรุง ซอมแซมโบราณสถาน โบราณวัตถุภายในจังหวัด 

ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 3 : ดานพัฒนาอาชีพและเพ่ิมรายได 

ประกอบดวยกลยุทธ/แนวทางการพัฒนา 4 ประเด็น ไดแก 

3.1 สนับสนุนการอบรม ใหความรูในการประกอบอาชีพ และการรวมกลุมการประกอบอาชีพ 

3.2 สงเสริมการพัฒนาทักษะฝมือแรงงานตามสายอาชีพท่ีไดมาตรฐานและเพียงพอรองรับประชาชมอาเซียน 

3.3 สงเสริมสนับสนุนใหคําปรึกษาดานการประกอบอาชีพ การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ อุตสาหกรรม

การเกษตร และการจัดหาตลาดรองรับผลิตภัณฑชุมชน 

3.4 สงเสริมสนับสนุนกระบวนการผลิตและผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษและเศรษฐกิจพอเพียง 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 4 : ดานการทองเท่ียวและบริการ 

ประกอบดวยกลยุทธ/แนวทางการพัฒนา 5 ประเด็น ไดแก 

4.1 พัฒนาฟนฟู ปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเท่ียวเดิม แหลงทองเท่ียงเชิงนิเวศน แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม และ

จัดหาแหลงทองเท่ียวใหมสรางสัญลักษณดึงดูดความสนใจของนักทองเท่ียว 

4.2 จัดใหมีระบบรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยตอนักทองเท่ียว ตามสถานท่ีทองเท่ียวตางๆ 

4.3 สนับสนุนการจัดระเบียบพ้ืนท่ีและปรับภูมิทัศนแหลงทองเท่ียวใหมีมาตรฐาน 

4.4 สงเสริม สนับสนุนดานการใหบริการท่ีมีคุณภาพแกนักทองเท่ียว 

4.5 สนับสนุนกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมการทองเท่ียว รวมท้ังการประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวเชิงรุก 

ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 5 : ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกมิติการพัฒนา 

ประกอบดวยกลยุทธ/แนวทางการพัฒนา 6 ประเด็น ไดแก 

5.1 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใหท่ัวถึง 

5.2 สงเสริมสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

5.3 สงเสริมสวัสดิการสังคมอยางท่ัวถึง รวมท้ังใหความชวยเหลือ สนับสนุน สงเคราะห ผูดอยโอกาสทางสังคม เด็ก 

ผูสูงอายุ ผูยากไร และผูพิการใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

5.4 สงเสริม สนับสนุนโครงการ/กิจกรรม การสงเสริมสุขภาพ การออกกําลังกาย กีฬา และกิจกรรมนันทนาการ   

ทุกรูปแบบ 

5.5 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานสาธารณสุขและวัสดุอุปกรณทางการแพทย รวมท้ังเสริมสราง ประสิทธิภาพ 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การปองกันบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบรอย 

5.6 ขยายโอกาสในการเขาถึงระบบสาธารณสุขใหท่ัวถึงและมีมาตรฐาน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 6 : ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ประกอบดวยกลยุทธ/แนวทางการพัฒนา 6 ประเด็น ไดแก 

6.1 สงเสริมสนับสนุนเพ่ือพ้ืนท่ีสีเขียวในชุมชน 

6.2 อนุรักษฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหอุดมสมบูรณ 

6.3 จักระบบบําบัดน้ําเสียและหมอกควัน เพ่ือมลพิษทางสิ่งแวดลอม 

6.4 สงเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลในภาพรวมอยางเปนระบบ 

6.5 จัดการปองกันอุทกภัย และภัยพิบัติตางๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

6.6 ปลูกจิตสํานึก สรางความตระหนัก สรางเครือขาย และกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 7 : ดานคมนาคมขนสงและผังเมือง 

ประกอบดวยกลยุทธ/แนวทางการพัฒนา 5 ประเด็น ไดแก 

7.1 จัดการและควบคุมระบบขนสงสาธารณะโดยรวมและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเพียงพอตอการใชบริการและ

ตอบสนองตอความตองการของประชาชน 

7.2 จัดการระบบผังเมือง และระบบการใชพ้ืนท่ี (Zoning) เพ่ือรองรับการกระจายตัวของเมือง 

7.3 พัฒนาเสนทางคมนาคมและจัดระเบียบเสนทางคมนาคม เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยบนทองถนน 

7.4 บริหารจัดการการขนสงสินคา ระบบโลจิสติกสภายในจังหวัด 
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7.5 ปรับปรุง ดูแล และซอมแซมพ้ืนท่ีสาธารณะ เกาะกลางถนนในขอบเขตความรับผิดชอบใหสะอาด เปนระเบียบ

เรียบรอย 

 

2. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

    2.1 วิสัยทัศน 

“ตําบลปลอดยาเสพติด เศรษฐกิจดี วิถีพอเพียง ชุมชนเขมแข็ง  สืบสานวัฒนธรรม   กาวล้ําเทคโนโลย”ี 
   2.2 ยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามปขององคการบริหารสวนตําบลทางาม 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี  1  การสงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งและขยายเขตไฟฟา 

แนวทางท่ี  2  การสงเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบประปาและขยายเขตประปา 

แนวทางท่ี  3  การกอสรางซอมแซม บํารุงรักษา รางระบายน้ํา  ทอลอดสี่เหลี่ยม และศาลาท่ีพักริมทาง 

แนวทางท่ี  4  การกอสรางซอมแซมปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอ่ืน ๆ  

                  เพ่ือการเขาถึงและใชประโยชน 

ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาดานคมนาคมขนสงและการจัดการผังเมือง 

แนวทางท่ี  1  การกอสราง  ซอมแซม บํารุงรักษาถนน  สะพาน เกาะกลางถนน และพ้ืนท่ีสองขางทาง 

แนวทางท่ี  2  การสงเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบการคมนาคมขนสงสินคา ผูโดยสารและจุดพักรถ 

แนวทางท่ี  3  การสงเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบการจัดการผังเมือง 

แนวทางท่ี  4  การรณรงคจัดกิจกรรมการปองกัน  การแกไขปญหาอุบัติเหตุ การแกไขปญหาอุบัติเหตุ  

                  และเพ่ิมความปลอดภัยบนทองถนน 

ยุทธศาสตรท่ี 3   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

แนวทางท่ี  1  การสงเสริมและสนับสนุนใหมีบริการสาธารณสุขใหท่ัวถึงและเปนมาตรฐาน 

แนวทางท่ี  2  การสงเสริมและสนับสนนุการจัดกิจกรรมโครงการเพ่ือแกไขปญหาความยากจน   

                  การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและปญหาโรคระบาดตาง ๆ 

แนวทางท่ี  3  การสงเสริมและสนับสนุนการใหความชวยเหลือสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

                  เด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ คนพิการ ผูดอยโอกาส  ผูชวยเหลือตนเองไมได 

                  และผูยากจน  

แนวทางท่ี  4  การสงเสริมและสนับสนุนการอบรมสัมมนาการจัดกิจกรรมโครงการดานคุณธรรม  

                  เพ่ือพัฒนาจิตใจ และศักยภาพของประชาชน  

แนวทางท่ี  5  การสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีความรูความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของพลเมือง     

                  และมีสวนรวมทางการเมืองทุกรูปแบบ 

แนวทางท่ี  6  การสงเสริมและสนับสนุนการแขงขันกีฬา  การจัดตั้งศูนยกีฬาประจําตําบลและลานกีฬา      

                  การพัฒนาดานกีฬาตาง ๆ 

แนวทางท่ี  7  การสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนรักการออกกําลังกายและสนใจดูแลสุขภาพของ 

                  ตนเอง 
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แนวทางท่ี  8  การสงเสริมและสนับสนุนรักษาความสงบปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และการ  

    ชวยเหลือปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย 

แนวทางท่ี  9  การสงเสริมและสนับสนุนการใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาอาชีพและรายได 

แนวทางท่ี  1  การสงเสริมและสนับสนุนใหมีการอบรมใหความรูกับประชาชนในการพัฒนาอาชีพ  

                  การพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ 

แนวทางท่ี  2  การพัฒนามาตรฐานสินคาและจัดตั้งศูนย  จําหนาย หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 

แนวทางท่ี  3  การจัดตั้งกลาดกลางจําหนายสินคาทางการเกษตรและอ่ืน ๆ 

แนวทางท่ี  4  การสงเสริมและสนับสนุนพัฒนาสินคาทางการเกษตรและการแปรรูปสินคาการเกษตร 

แนวทางท่ี  5  การพัฒนาสงเสริมอาชีพและแกไขปญหาการวางงาน 

แนวทางท่ี  6  การสงเสริมและสนับสนุนการบริการกองทุนทองถ่ิน 

แนวทางท่ี  7  การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนในดานตาง ๆ 

แนวทางท่ี  8  การสงเสริมและสนับสนุนการจัดพ้ืนท่ีทํากินและท่ีอยูอาศัยใหกับประชาชนท่ียากจน 

แนวทางท่ี  9  การสงเสริมใหความรูดานการจัดการ   การผลิต  และการตลาด 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การทองเท่ียวและการบริการดานตาง ๆ 

แนวทางท่ี 1 การสงเสริมและสนับสนุนพัฒนาแหลงทองเท่ียวและสวนสาธารณะ 

แนวทางท่ี 2 การจัดใหมีการประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวตาง ๆ   

ยุทธศาสตรท่ี 6  การพัฒนาส่ิงแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

แนวทางท่ี 1 การสงเสริมและสนับสนุนใหมีระบบการปองกันน้ําทวมและมีการแกไขปญหาภัยแลง 

แนวทางท่ี 2 การสงเสริมและสนับสนุนแกไขปญหาและปองกันตลิ่งพัง 

แนวทางท่ี 3 การสงเสริมและสนับสนุนใหมีระบบการกําจัดขยะมูลฝอย ของเสีย ของเหลือใช   

                แบบครบวงจร 

แนวทางท่ี 4 การสงเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศนและการจัดการสิ่งแวดลอมตาง ๆ 

แนวทางท่ี 5 การสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมและสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ 

                ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

แนวทางท่ี 6 การพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร  อุปโภคบริโภคและการจัดการระบบชลประทานและ  

                การปรับปรุงระบบน้ําบาดาลใหมีคุณภาพ 

แนวทางท่ี 7 การสงเสริมและการปองกันในการแกไขปญหามลพิษและสิ่งแวดลอม 

แนวทางท่ี 8 การสงเสริมสนับสนุนการดําเนินการตามโครงการพระราชดําริ 

ยุทธศาสตรท่ี  7   ดานการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

แนวทางท่ี  1  การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและใหมีการจัดการศึกษา 

                  เพ่ือการเรียนรูทุกรูปแบบ 

แนวทางท่ี  2  การสงเสริมและสนับสนุนใหมีการกอสรางปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาวัสดุ อุปกรณ   

                  ครุภัณฑ  สื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัยและเพียงพอ 
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แนวทางท่ี  3  การสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมแขนงตาง ๆ  

                  จารีตขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

แนวทางท่ี  4  การสงเสริมและสนับสนุนการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 

                  ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

แนวทางท่ี  5  การสงเสริมและสนับสนุนพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรท่ี  8   การเพ่ิมศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

แนวทางท่ี  1  การสงเสริมและสนับสนุนการบริหารงานในดานความมีประสิทธิภาพ ความโปรงใส    

                  การบริการประชาชน  รวดเร็ว และถูกตองตามกฎหมาย 

แนวทางท่ี  2  การสงเสริมและสนับสนุนการอบรมสัมมนาการพัฒนาบุคลากรและกลไกใน 

                  การประสานงานระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

แนวทางท่ี  3  การสงเสริมและสนับสนุนจัดใหมีและปรับปรุงพัฒนาวัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชใน   

            การปฏิบัติงานและสถานท่ีปฏิบัติงาน 

แนวทางท่ี  4  การสงเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการตาง ๆ แกบุคลากร 

แนวทางท่ี  5  การสงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรม  โครงการท่ีสนับสนุนนโยบายรัฐบาล  นโยบายจังหวัด  

นโยบายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ยุทธศาสตรของชาติ  ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดและจังหวัด 

แนวทางท่ี  6  การสงเสริมและสนับสนุนจัดใหมีการพัฒนารายไดขององคการบริหารสวนตําบล 

แนวทางท่ี  7  การสงเสริมและสนับสนุนการจัดเก็บและการใชประโยชนขอมูล จปฐ.  ขอมูล กชช 2 ค. และขอมูล

อ่ืนท่ีเก่ียวของ 

แนวทางท่ี  8  การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  การสื่อสารตาง ๆ  และการจัดการระบบ 

ICT 

2.3 เปาประสงค 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน   

   เปาประสงค  พัฒนาสาธาณูปโภคและสาธารณูปการตาง ๆ ใหมีมาตรฐาน  

 ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาดานคมนาคมขนสงและการจัดการผังเมือง 

   เปาประสงค  เสนทางคมนาคมท่ีไดมาตรฐาน เปนระเบียบเรียบรอย เพ่ือใหประชาชนมีความ

สะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมา และรองรับประชาคมอาเซียน 

 ยุทธศาสตรท่ี 3   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

   เปาประสงค  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถพ่ึงพาตนเองได สุขภาพแข็งแรงและปลอดภัย 

ในชีวิตและทรัพยสิน 

 ยุทธศาสตรท่ี  4  การพัฒนาอาชีพและรายได 

   เปาประสงค  ประชาชนมีรายไดเพียงพอในการใชจาย 

 ยุทธศาสตรท่ี 5   การพัฒนาการทองเที่ยวและการบริการดานตาง ๆ 

   เปาประสงค  มีแหลงทองเท่ียวท่ีมีมาตรฐานและนักทองเท่ียวทราบขอมูลแหลงทองเท่ียวภายใน

ทองถ่ิน 
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ยุทธศาสตรท่ี 6   การพัฒนาส่ิงแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

   เปาประสงค  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการฟนฟู 

 ยุทธศาสตรท่ี 7   การพัฒนาดานการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
   เปาประสงค  พัฒนาการศึกษาทุกรูปแบบใหมีมาตรฐานอยางเสมอภาค และท่ัวถึง และทํานุ บํารุง 
รักษาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

 ยุทธศาสตรท่ี 8   การเพ่ิมศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   เปาประสงค  องคการบริหารสวนตําบลมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โปรงใส ตรวจสอบได
และตอบสนองความตองการของประชาชน 
 

2.4 ตัวชี้วัด 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน   

   ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค จํานวนโครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดมาตรฐาน 

 ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาดานคมนาคมขนสงและการจัดการผังเมือง 

   ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค   จํานวนถนนท่ีไดมาตรฐานและปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

   ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค   จํานวนประชาชนท่ีไดรับความปลอดภัยในการสัญจรเพ่ิมข้ึน 

 ยุทธศาสตรท่ี 3   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

   ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค   ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีเพ่ิมข้ึน 

 ยุทธศาสตรท่ี  4  การพัฒนาอาชีพและรายได 

   ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค   จํานวนรายไดท่ีเพ่ิมข้ึน 

 ยุทธศาสตรท่ี 5   การพัฒนาการทองเท่ียวและการบริการดานตาง ๆ 

   ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค   จํานวนแหลงทองเท่ียวท่ีไดรับการพัฒนาและประชาสัมพันธเพ่ิมข้ึน 

 ยุทธศาสตรท่ี 6   การพัฒนาส่ิงแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

   ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค   จํานวนสิ่งแวดลอม(แหลงน้ํา)ท่ีไดรับการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 

 ยุทธศาสตรท่ี 7   การพัฒนาดานการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
   ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค จํานวนสถานศึกษาและศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินท่ีไดรับการ
พัฒนาและสงเสริมเพ่ิมข้ึน 
 ยุทธศาสตรท่ี 8   การเพ่ิมศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค จํานวนประชาชนท่ีเขารับบริการไดรับความพึงพอใจเพ่ิมข้ึน 
2.5 คาเปาหมาย 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน   

 - ติดตั้งไฟฟารายทาง  จํานวน  4 แหง 

 - ขยายเขตไฟฟา  จํานวน  5 แหง 

 - ซอมแซมไฟฟารายทาง จํานวน  1 ครั้ง/พ้ืนท่ีตําบลทางาม 

 - ติดตั้งแผงโซลาเซลล/ 

   กอสรางระบบประปาหมูบาน จํานวน  2 แหง 

 - กอสรางระบบประปาหมูบาน จํานวน  2 แหง (ขอสนับสนุนงบประมาณหนวยงานอ่ืน) 
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 ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาดานคมนาคมขนสงและการจัดการผังเมือง 

 - กอสราง ปรับปรุง ซอมแซมถนน จํานวน  24 แหง 

 - กอสรางจุดพักรถ  จํานวน  1 แหง 

 - ติดปาย สัญญาณ เตือนจราจร จํานวน  1 ครั้ง 

 - การปองกันและลดอุบัติเหตุ จํานวน  3 ครั้ง  

 ยุทธศาสตรท่ี 3   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

 - การบริหารงานดานรักษาความสงบภายใน  จํานวน  1  ครั้ง 

 - การปองกันภัยฝายพลเรือนฝกอบรม /ซอมแผนฯ 

   บริหารศูนย อปพร.    จํานวน   3 ครั้ง 

 - สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  จํานวน  1 ครั้ง 

 - งานปองกันและระงับโรคไขเลือดออก  จํานวน  1 ครั้ง 

 - การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด   จํานวน  1 ครั้ง 

 - การอบรมใหความรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน  2 ครั้ง 

 - การอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานท่ี   จํานวน  1 ครั้ง 

 - การจัดประชาคมทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนา  จํานวน  14 ครั้ง 

 - ฝกอบรมลูกเสือชาวบาน     จํานวน  1 ครั้ง 

 - สงเสริมกิจกรรมดานกีฬา    จํานวน  4 ครั้ง 

 - สนับสนนุเบี้ยยงัชีพตาง  ๆ    จํานวน  12 ครั้ง/ป 

 ยุทธศาสตรท่ี  4  การพัฒนาอาชีพและรายได 

 - ฝกอบรมและพัฒนาอาชีพ    จํานวน  3 ครั้ง 

 - ตอเติม/กอสราง/ซอมแซมลานตากผลผลิต  จํานวน  3 แหง 

 - สงเสริมศูนยถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร  จํานวน  1 แหง 

 - สงเสริมความเขมแข็งใหชุมชน    จํานวน  1 ครั้ง 

 - กอสรางอาคารเก็บผลผลิต    จํานวน  1 แหง 

 - กอสรางโรงฆาสัตว     จํานวน  1 แหง 

 ยุทธศาสตรท่ี 5   การพัฒนาการทองเท่ียวและการบริการดานตาง ๆ 

 - แหลงทองเท่ียวไดรับการพัฒนาและประชาสัมพันธ  จํานวน  1 แหง 

 

 ยุทธศาสตรท่ี 6   การพัฒนาส่ิงแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

 - สนับสนุนน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค   จํานวน  1 ครั้ง 

 - การปองกันไฟปา     จํานวน  1 ครั้ง 

 - ปลูกหญาแฝก      จํานวน  1 ครั้ง 

 - ปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ    จํานวน  1 ครั้ง 

 - กอสราง/ปรับปรุงสวนสาธารณะ    จํานวน  13  แหง 

 - ปรับภูมิทัศนริมถนน     จํานวน  13 แหง 
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 - ขุดลอกคลอง (อนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา)   จํานวน  10 แหง 

 - กอสรางเข่ือนปองกันตลิ่งพัง    จํานวน  5 แหง 

 - กอสรางแกมลิง      จํานวน  3 แหง 

 - กอสรางเตาเผาขยะ     จํานวน  13 แหง 

 - สรางเครือขายลดปริมาณขยะ   จํานวน  1 ครั้ง 

 - รณรงคสรางจิตสํานึกอาหารปลอดภัย  จํานวน  1 ครั้ง 

 - เปาลางบอบาดาล/ขุดเจาะบอบาดาล   จํานวน  1 ครั้ง 

 - กอสรางประตูน้ํา/วางทอ/สรางฝาย   จํานวน  2 ครั้ง 

 - กอสรางโรงผลิตปุยอินทรีย    จํานวน  1 แหง 

 ยุทธศาสตรท่ี 7   การพัฒนาดานการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
 - สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและศูนยการเรียนรู จํานวน  3 แหง 

 - ฝกอบรมใหความรูทางวิชาการ    จํานวน  1 ครั้ง 

 - สนับสนุนอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)  จํานวน  2 เทอม 

 - พัฒนาปรับปรุงซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  2 แหง 

 - จัดหาหนังสือพิมพใหกับท่ีอานหนังสือพิมพประจําหมูบาน จํานวน  3 แหง 

 - ปรับภูมิทัศนใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   จํานวน  2 แหง 

 - จัดบริการรับสงเด็กนักเรียนศพด.อบต.ทางาม  จํานวน  1 แหง 

 - มอบปจจัยพ้ืนฐานใหกับเด็กนักเรียนยากจน  จํานวน  4 ทุน 

 - จัดงานประเพณีตาง ๆ เชน สงกรานต,ลอยกระทง, เขาพรรษา, วันน้ําตาล,     

        จํานวน  6 ครั้ง 

 - อบรมและศึกษาดูงานสงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม จํานวน  1 ครั้ง 

 - สงเสริมนาฎศิลปและดนตรีไทย    จํานวน  1 ครั้ง 

 - สงเสริมและสนุบสนุนกีฬาพ้ืนบานดนตรีไทย  จํานวน  1 ครั้ง 

 - อุดหนุนโครงการรัฐพิธีฯและงานมหกรรมอาหารฯ  จํานวน  1 ครั้ง 

 ยุทธศาสตรท่ี 8   การเพ่ิมศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 - ออกหนวยบริการเคลื่อนท่ี อบต.สัญจร   จํานวน  1 ครั้ง 

 - ตรวจสอบท่ีสาธารณะประโยชน    จํานวน  1 ครัง้ 

 - อบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพ/คุณธรรมจริยธรรม   จํานวน  1 ครั้ง 

 - ปรับปรุงดานโครงสรางพ้ืนฐานของ อบต.   จํานวน  1 แหง 

 - จัดซ้ือครุภัณฑท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน   จํานวน  1 แหง 

 - สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน    จํานวน  1 แหง 

 - สนับสนนุศูนยขอมูลการจัดซ้ือ/จัดจาง   จํานวน  1 แหง 

 - การลดใชพลังงาน/กิจกรรม 5 ส.    จํานวน  1 ครั้ง 

 - สงเสริมโครงการรัฐรวมราษฎร    จํานวน  1 แหง 
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2.6 กลยุทธ 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน   

 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

1.1 การสงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งและขยายเขตไฟฟา จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึน 

1.2 การสงเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบประปาและขยาย

เขตประปา 
จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึน และจํานวนท่ีไดรับการบํารุงรักษา 

  1.3  การกอสรางซอมแซม บํารุงรักษา รางระบายน้ํา  ทอ

ลอดสี่เหลี่ยม และศาลาท่ีพักริมทาง 

จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึน และจํานวนท่ีไดรับการบํารุงรักษา 

1.4 การกอสรางซอมแซมปรับปรุงและพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการอ่ืน ๆ  
จํานวนท่ีไดรับการบํารุงรักษา 

 

 ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาดานคมนาคมขนสงและการจัดการผังเมือง 

 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

1.1 การกอสราง  ซอมแซม บํารุงรักษาถนน  สะพาน 

เกาะกลางถนน และพ้ืนท่ีสองขางทาง   การสงเสริมและ

สนับสนุนพัฒนาระบบการจัดการผังเมือง 

จํานวนถนนท่ีเพ่ิมข้ึน และจํานวนถนนท่ีไดรับการ

บํารุงรักษา 

1.2 การสงเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบการคมนาคม

ขนสงสินคา ผูโดยสารและจุดพักรถ 
จํานวนจุดพักรถท่ีเพ่ิมข้ึน  

1.3 การสงเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบการจัดการผัง

เมือง 
ระบบการจัดการผังเมืองท่ีมีมาตรฐาน 

1.4 การรณรงคจัดกิจกรรมการปองกัน  การแกไขปญหา

อุบัติเหตุ การแกไขปญหาอุบัติเหตุ และเพ่ิมความปลอดภัยบน

ทองถนน 

จํานวนอุบัติเหตุท่ีลดลง 
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 ยุทธศาสตรท่ี 3   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

1.1 การสงเสริมและสนับสนุนใหมีบริการสาธารณสุขให

ท่ัวถึงและเปนมาตรฐาน 
การบริการสาธารณสุขท่ีมีมาตรฐาน 

1.2 การสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการ

เพ่ือแกไขปญหาความยากจน การปองกันและแกไขปญหายา

เสพติดและปญหาโรคระบาดตาง ๆ 

มีรายไดเพ่ิมข้ึน จํานวนผูเสพและผูคายาเสพติด

ลดลง จํานวนผูปวยจากโรคระบาดลดลง 

  1.3  การสงเสริมและสนับสนุนการใหความชวยเหลือ

สงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก  เยาวชน  สตรี  

ผูสูงอายุ คนพิการ ผูดอยโอกาส  ผูชวยเหลือตนเองไมไดและ 

ผูยากจน  

ผูดอยโอกาสทุกประเภทมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

1.4  การสงเสริมและสนับสนุนการอบรมสัมมนาการจัด

กิจกรรมโครงการดานคุณธรรม เพ่ือพัฒนาจิตใจ และศักยภาพ

ของประชาชน 

ประชาชนมีความรู และศักยภาพ เพ่ิมมากข้ึน 

1.5  การสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีความรู

ความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของพลเมือง  และมีสวนรวม

ทางการเมืองทุกรูปแบบ 

ประชาชนรูบทบาทในดานการเมือง 

1.6  การสงเสริมและสนับสนุนการแขงขันกีฬา  การ

จัดตั้งศูนยกีฬาประจําตําบลและลานกีฬา การพัฒนาดานกีฬา

ตาง ๆ 

ประชาชนมีสุขภาพรางกายท่ีสมบูรณแข็งแรง 

1.7 การสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนรกัการออก

กําลังกายและสนใจดูแลสุขภาพของตนเอง 
ประชาชนรักการออกกําลังกายและสนใจดูแล

สุขภาพ 

1.8  การสงเสริมและสนับสนุนรักษาความสงบปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน และการชวยเหลือ ปองกัน และบรรเทา

สาธารณภัย 

มีความสงบปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

1.9  การสงเสริมและสนับสนุนการใชหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
ใชชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 



55 
 
     ยุทธศาสตรท่ี  4  การพัฒนาอาชีพและรายได 

 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

1.1 การสงเสริมและสนับสนุนใหมีการอบรมใหความรู

กับประชาชนในการพัฒนาอาชีพการพัฒนาผลิตภัณฑและ

บรรจุภัณฑ 

ประชาชนไดความรูในการพัฒนาอาชีพและบรรจุ

ภัณฑเพ่ิมข้ึน 

1.2 การพัฒนามาตรฐานสินคาและจัดตั้งศูนย  จําหนาย 

หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 

จํานวนศูนยท่ีจําหนายผลิตภัณฑท่ีเพ่ิมข้ึน 

 1.3 การจัดตั้งกลาดกลางจําหนายสินคาทางการเกษตร

และอ่ืน ๆ 

จํานวนตลาดท่ีเพ่ิมข้ึน 

 1.4 การสงเสริมและสนับสนุนพัฒนาสินคาทาง

การเกษตรและการแปรรูปสินคาการเกษตร 

จํานวนสินคาเกษตรและแปรูปท่ีเพ่ิมข้ึน 

 1.5 การพัฒนาสงเสริมอาชีพและแกไขปญหาการวางงาน ประชาชนมีอาชีพเพ่ิมข้ึนและลดภาวะการวางงาน 

 1.6 การสงเสริมและสนับสนุนการบริการกองทุนทองถ่ิน จํานวนกองทุนท่ีไดรับการสนับสนุนและสงเสริมท่ี

เพ่ิมข้ึน 

 1.7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนไดในดานตาง ๆ จํานวนชุมชนท่ีเขมแข็งเพ่ิมข้ึน 

 1.8 การสงเสริมและสนบัสนุนการจัดพ้ืนท่ีทํากินและท่ี

อยูอาศัยใหกับประชาชนท่ียากจน 

จํานวนประชาชนท่ีไดรับการสงเสริมและสนับสุน

ท่ีดินทํากินและท่ีอยูอาศัยเพ่ิมข้ึน 

 1.9 การสงเสริมใหความรูดานการจัดการ  การผลิต และ

การตลาด 

 

ประชาชนไดรับความรูดานการจัดการ การผลิต และ

การตลาดเพ่ิมข้ึน 
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 ยุทธศาสตรท่ี 5   การพัฒนาการทองเท่ียวและการบริการดานตาง ๆ 

 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

    1.1 การสงเสริมและสนับสนุนพัฒนาแหลงทองเท่ียวและ

สวนสาธารณะ 

จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึน 

 1.2 การจัดใหมีการประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวตาง ๆ   จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึน 

 

ยุทธศาสตรท่ี 6   การพัฒนาส่ิงแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

1.1 การสงเสริมและสนับสนุนใหมีระบบการปองกันน้ํา

ทวมและมีการแกไข ปญหาภัยแลง 

จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึน 

1.2 การสงเสริมและสนับสนุนแกไขปญหาและปองกัน

ตลิ่งพัง 

จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึน 

1.3  การสงเสริมและสนับสนุนใหมีระบบการกําจัดขยะ

มูลฝอย ของเสีย ของเหลือใช  แบบครบวงจร 

จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึน 

1.4  การสงเสริมและสนับสนุนการปรับปรงุภูมิทัศน

และการจัดการสิ่งแวดลอมตางๆ 

จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึน 

1.5  การสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมและ

สรางจิตสํานึกในการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึน 

1.6  การพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร อุปโภคบริโภค

และการจัดการระบบชลประทานและการปรับปรุงระบบน้ํา

บาดาลใหมีคุณภาพ 

จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึน 

1.7  การสงเสริมและการปองกันในการแกไขปญหา

มลพิษและสิ่งแวดลอม 

จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึน 

1.8  การสงเสริมสนับสนุนการดําเนินการตามโครงการ

พระราชดําริ 

จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึน 
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ยุทธศาสตรท่ี 7   การพัฒนาดานการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

1.1  การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและให

มีการจัดการศึกษา เพ่ือการเรียนรูทุกรูปแบบ 

จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึน 

1.2  การสงเสริมและสนับสนุนใหมีการกอสรางปรับปรุง

และพัฒนาสถานศึกษาวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ  สื่อการเรียนการ

สอนท่ีทันสมัยและเพียงพอ 

จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึน 

1.3  การสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการ

สงเสริมศิลปวัฒนธรรมแขนงตาง ๆ จารีตขนบธรรมเนียมประเพณี

และภูมิปญญาทองถ่ิน 

จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึน 

1.4  การสงเสริมและสนับสนุนการสรางจิตสํานึกในการ

อนุรักษศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม              ประเพณีและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึน 

1.5 การสงเสริมและสนับสนุนพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึน 

 
 ยุทธศาสตรท่ี 8   การเพ่ิมศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

1.1 การสงเสริมและสนับสนุนการบริหารงานในดาน
ความมีประสิทธิภาพ    ความโปรงใส  การบริการประชาชน  
รวดเร็ว และถูกตองตามกฎหมาย 

จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึน 

1.2 การสงเสริมและสนับสนุนการอบรมสัมมนาการ

พัฒนาบุคลากรและกลไกในการประสานงานระหวางองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึน 

1.3 การสงเสริมและสนับสนุนจัดใหมีและปรับปรุง
พัฒนาวัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานและ
สถานท่ีปฏิบัติงาน 

จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึน 

1.4 การสงเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการตาง ๆ 
แกบุคลากร 

จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึน 

1.5 การสงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรม  จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึน 
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โครงการท่ีสนับสนุนนโยบายรฐับาล  นโยบายจังหวัด  

นโยบายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ยุทธศาสตรของชาต ิ 

ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดและจังหวัด 

1.6 การสงเสริมและสนับสนุนจัดใหมีการพัฒนารายได
ขององคการบริหารสวนตําบล 

จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึน 

1.7 การสงเสริมและสนับสนุนการจัดเก็บและการใช
ประโยชนขอมูล จปฐ.  ขอมูล กชช 2 ค. และขอมูลอ่ืนท่ี
เก่ียวของ 

จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึน 

1.8 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ  การสื่อสารตาง ๆ  และการจัดการระบบ ICT 

จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึน 

 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  : ขยายเขตไฟฟา ซอมแซมไฟฟารายทาง พัฒนาระบบ

ประปา และสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ ใหครบถวน 

 ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาดานคมนาคมขนสงและการจัดการผังเมือง : เสนทางคมนาคมมีความสะดวก 

และปลอดภัย ประชาชนไดรับความปลอดภัยในการใชรถใชถนน 

 ยุทธศาสตรท่ี 3   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต : ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลทางามมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนใน

ทุกดาน  

          ยุทธศาสตรท่ี  4  การพัฒนาอาชีพและรายได : ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลทางามไดรับการพัฒนาและสงเสริม

อาชีพท้ังอาชีพภาคการเกษตรและอาชีพเสริม ประชาชนมีงานทํา และมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

 ยุทธศาสตรท่ี 5   การพัฒนาการทองเท่ียวและการบริการดานตาง ๆ : แหลงทองเท่ียวไดรับการพัฒนาและ

ประชาสัมพันธ มีนักทองเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน 

 ยุทธศาสตรท่ี 6   การพัฒนาส่ิงแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ : พัฒนาแหลงน้ําตามธรรมชาติ

ใหเกษตรกรสามารถใชทําการเกษตร และการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมอยางครบวงจร  

ยุทธศาสตรท่ี 7   การพัฒนาดานการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น : ประชาชนไดรับการพัฒนา
ดานการศึกษา รักษาภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปะ วัฒนธรรมทองถ่ิน 
 ยุทธศาสตรท่ี 8   การเพ่ิมศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น : ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน
การรับบริการ องคการบริหารสวนตําบลทางามมีความพรอมในการปฏิบัติงาน 
 
2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 

     ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม และแหลงน้ํา อยางยั่งยืน  

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดพิษณุโลก : ยุทธศาสตรท่ี 8 ดานโครงสราง

พ้ืนฐาน และสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
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ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาดานคมนาคมขนสงและการจัดการผังเมือง 

1. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 ศูนยกลางการบริการการคา โลจิสติกส และการขนสง 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดพิษณุโลก : ยุทธศาสตรท่ี 8 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

    และสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

   ยุทธศาสตรท่ี 3   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

1. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 4 : ศูนยกลางดานการศึกษา การบริการทางวิชาการ ดานสุขภาพ และICT 

    ยุทธศาสตรท่ี 6 :  สงเสริมความเขมแข็งทางสังคม และความม่ันคงตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดพิษณุโลก : ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการพัฒนา 

    คุณภาพชีวิตของประชาชนทุกมิติการพัฒนา 

  ยุทธศาสตรท่ี  4  การพัฒนาอาชีพและรายได 

1. ยุทธศาสตรจังหวัด : 2 พัฒนากระบวนการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการสินคาเกษตรเชิงคุณภาพ 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดพิษณุโลก : ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาอาชีพ

และเพิ่มรายได 

ยุทธศาสตรท่ี 5   การพัฒนาการทองเท่ียวและการบริการดานตาง ๆ 

1. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมการดําเนินงานดานการทองเท่ียวศิลปวัฒนธรรม 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน : ยุทธศาสตรท่ี 4  ดานการทองเท่ียวและบริการ 

  ยุทธศาสตรท่ี 6   การพัฒนาส่ิงแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  

1. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรสิ่งแวดลอม และแหลงน้ํา อยางยั่งยืน 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดพิษณุโลก : ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรท่ี 7   การพัฒนาดานการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

1. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 4 ศูนยกลางดานการศึกษา การบริการทางวิชาการ ดานสุขภาพ และ ICT 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดพิษณุโลก : ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการศึกษา ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
ยุทธศาสตรท่ี 8   การเพ่ิมศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

1. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 4 ศูนยกลางดานการศึกษา การบริการทางวิชาการ ดานสุขภาพ และ ICT 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดพิษณุโลก : ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการบริหารจัดการ

ท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

3. การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 

 3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(ใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ 

Trendปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวย การวิเคราะหศักยภาพ 

ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 
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 การวิเคราะห  SWOT   

จากการพัฒนาทองถ่ินในปท่ีผานมานํามาสูการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคในการพัฒนา
ตําบลทางามไดดังนี้.- 

         ***ภายใน***              ***ภายนอก*** 
จุดแข็ง โอกาส 

1. มีโบราณสถานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ตนตะเคียนยักษ เปนแหลง   

    ทองเท่ียว  สรางรายไดใหกับประชาชนในตําบล 

2. มีกลุมอาชีพหลากหลายในตําบล  เชน  กลุมปลูกไผทวาย  กลุมทํากะลา   

3. มีแหลงการเรียนรูชุมชน  คือ  ศูนยการเรียนรูตําบลทางาม  ศูนยการเรียนรู

ชุมชน การเล้ียงโค  ต้ังอยูหมูท่ี 10   

    บานหัวคงคา ตําบลทางาม  อําเภอวัดโบสถ   จังหวัดพิษณุโลก 

    เปนแหลงเรียนรูในการศึกษาดูงานจากหนวยงานตาง ๆ 

4. ประชาชนมีความต่ืนตัวทางการเมืองสูง  เชน การออกไปใชสิทธ์ิเลือกต้ัง 

    มากกวารอยละ  70  ของผูมีสิทธ์ิเลือกต้ัง 

5. นักการเมืองทองถิ่นมีความสัมพันธใกลชิดกับนักการเมืองระดับประเทศ     

    ทําใหการเสนอของบประมาณในการจดัทําโครงการสะดวก รวดเร็วขึ้น 

6. มีตนทุนทางสังคมไดแก ปราชญชาวบาน  ภูมิปญญาทองถิ่น   

7. การอยูรวมกันเปนแบบสังคมไทย  ทําใหเกิดความรัก  ความสามัคคี               

    มีความเอื้อเฟอเผ่ือแผซ่ึงกันและกัน    

8. มีประเพณีวัฒนธรรมท่ีดีงาม เชน การสรงนํ้าพระบรมสาริกธาตุ                  

    การรดนํ้าขอพรผูสูงอายุ  ประเพณีแขงขันเรือยาว  ทําใหประชาชนเขามา          

    มีสวนรวม 

9. มีการขัดแขงทางการเมือง (ฝายสภาฯ)  ไมรุนแรง 

0.  ผูบริหารมีความรูและวิสัยทัศนท่ีดีในการบริหารงาน 

11. มีการรับความคิดเห็นของประชาชนมาพิจารณาในการบริหารงาน 

12. มีการทํางานในเชิงบูรณาการรวมกับหนวยงานองคกรปกครอง  

      สวนทองถิ่นอื่น  หนวยงานของรัฐ    เอกชน  กํานัน / ผูใหญบาน   

      โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  ภาคประชาชน   อสม.  คณะกรรมการ 

      ตาง ๆ ฯลฯ 

13. เปนองคกรท่ีอยูใกลกับท่ีวาการอําเภอ  และหนวยงานของรัฐประจํา 

      อําเภอ  ทําใหการติดตอประสานงานเปนไปดวยความรวดเร็ว  ทันเวลา 

14. มีสงเสริมการเปดเผยขอมูลขาวสารใหกับประชาชนท่ัวไปใหประชาชน 

      ไดรับขอมูลขาวสารอยางเพียงพอและท่ัวถึง  โดยมีการจัดต้ังศูนยขอมูล 

      ขาวสาร  และเปดบริการ Internet ตําบล 

15. มีบุคลากรเพียงพอแกการปฏิบัติงาน 

16. บุคลากรเปนผูมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานในระดับหน่ึง          

      และไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการอบรม  ศึกษาในระดับ           

      ปริญญาตรี  ปริญญาโทและในหลักสูตรท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 

1.  มีการขยายตัว  ชุมชน  ภาคธุรกิจ  ภาครัฐ   รัฐวิสาหกิจ จากตัว

เมือง พิษณุโลกสูชานเมืองสงผลใหอัตราความเจริญเติบโตทาง   

เศรษฐกิจสูง 

2.  มีการถายโอนภารกิจตาง ๆ  ให อบต. ดําเนินการ 

3.  ไดรับการสนับสนุน สงเสริม  จากรัฐบาลในการบริหารงาน 

4. มีการกําหนดอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไวใน

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ป พ.ศ. 2550 

5. มีพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจ ใหแก 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2542 

6. มี พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลท่ีกําหนด 

อํานาจหนาท่ีไวอยางชัดเจน 

7. มีมาตรฐานการบริการสาธารณะ  48  ดาน  กําหนดอํานาจ

หนาท่ีให อบต. จัดบริการสาธารณะไดอยางครอบคลุมและท่ัวถึง   

8. มีกฎหมายอื่น ๆ อีกหลายฉบับไดกําหนดใหผูบริหารของ อบต. 

เปนเจาพนักงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายน้ันๆ  เชน พ.ร.บ. 

ควบคุมอาคาร พ.ร.บ.การสาธารณสุขฯ  พ.ร.บ.ส่ิงแวดลอม   

พ.ร.บ.รักษาความสะอาด  พ.ร.บ.คุมครองผูบริโภค    เปนตน 

9. ไดรับการสงเสริมจากหนวยงานระดับอําเภอ จังหวัด 

10. นักการเมืองทองถิ่นมีความสัมพันธใกลชิดกับนักการเมือง

ระดับชาติ 

11. เปนเสนทางผานเขาสูแหลงทองเท่ียวเขื่อนแควนอยบํารุงแดน  
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จุดออน อุปสรรค 

17. มีการพัฒนาบุคลากรของ อบต. โดยการฝกอบรม สัมมนา สงเสริมให 

     บุคลากรไดรับการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น 

18. มีมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม  การปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาธิบาล 

19. เจาหนาท่ีปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยยึดถือระเบียบกฎหมายและ ขอบัญญัติ 

      เปนกรอบในการบริหารงาน กอใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจและอํานาจ

หนาท่ี 

20. ในองคกรมีคานิยมสูงสุดรวมกันภายในองคกร เชน  มีจิตสํานึกและ 

      จรรยาบรรณท่ีดีในการปฏิบัติงาน 

21. อบต.ทางาม มีแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ซ่ึงสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร 

      อําเภอ  จังหวัด และยุทธศาสตรชาติ 

 

- การวิเคราะห Swot ขององคการบริหารสวนตําบลทางาม 

จุดออน อุปสรรค 

1.  สภาพพ้ืนท่ีบางแหง  ไมเอื้ออํานวยในการบริหารงานดานสาธารณูปโภค   

     สาธารณูปการ  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

2.  บุคลากรยังขาดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับภารกิจ (ใหม)  ท่ีรับถายโอน      

    จากหนวยงานอื่น 

3. ประชาชนบางสวนยังขาดความรู   เกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีขององคกร  

    ปกครองสวนทองถิ่น  ประชาชนบางสวนยังมีทัศนะคติในดานลบ                

    ตอการบริหารงานของ อบต.   

4. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานยังไมเพียงพอและท่ัวถึง เน่ืองจาก 

    ใชงบประมาณจํานวนมาก 

6. การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตยังไมเพียงพอ ท่ัวถึงและยังไมมีมาตรฐาน 

7. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมขาดการดูแลเอาใจใส 

8. ประชาชนมีรายไดนอยไมเพียงพอการใชจายในชีวิตประจําวัน 

9. อบต. ขาดวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน  

0. การกําหนดยุทธศาสตรแผนงานโครงการมีการคนหาปญหา การจัดลําดับ 

      ความสําคัญของปญหา ยังไมมีประสิทธิภาพ ทําใหการจัดสรรงบประมาณ 

      ในการแกไขปญหาไมตรงกับปญหาและความตองการท่ีแทจริงของ  

      ประชาชนสวนใหญ  

11. แผนงานโครงการมีการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินโครงการตางๆ 

      ไมมีประสิทธิภาพเน่ืองจากไมมีการจัดลําดับแผนงานโครงการท่ีมี             

      ความจําเปนเรงดวน 

12. อบต. ยังไมไดจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

13. ประชาชนมีการใชเทคโนโลยีในทางท่ีผิด  เชน  เด็กติดเกมส  ทําใหเกิด 

      ปญหาครอบครัว  และเกิดการเลียนแบบในทางท่ีผิด 

  14. ครอบครัวแตกแยก  ขาดความอบอุน  สงผลใหเกิดความวุนวายในสังคม   

      อาจเกิด ปญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

1. สถานการณทางการเมือง  เศรษฐกิจ  ในระดับประเทศสงผล 

    ตอการพัฒนาทองถิ่น ไมมีเสถียรภาพทางการเมือง  มีการเปล่ียน 

    แปลงผูบริหารบอย  ทําใหการบริหารงานไมตอเน่ือง ทําให 

    เกิดผลกระทบตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

2. ไดรับการจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอ  ตาม พ.ร.บ.การกําหนด 

    แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหกับองคกรปกครอง     

    สวนทองถิ่น ทําใหไมสามารถนํางบประมาณมาบริหารงาน             

    ไดอยางเพียงพอและท่ัวถึง 

3. การถายโอนภารกิจยังไมสมบูรณ  เน่ืองจากบางหนวยงาน                

    ยังไมยอมถายโอนภารกิจใหท้ังหมด  ทําให อบต. ตองขออนุญาต        

    ในการเขาไปดําเนินการในพ้ืนท่ี   

4. ตนทุนการผลิตสูงจากปจจัยตาง เชน นํ้ามันแพง  ปุยเคมี           

    ยาปราบ ศัตรูพืชราคาสูง 

5. คานิยมจากภายนอก หรือตางชาติ เขามาในชุมชน  เชน            

    การแตงกาย  กริยามารยาท ทําใหเกิดการเลียนแบบในทางท่ีผิด 
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จุดออน อุปสรรค 

  15. วัฒนธรรมท่ีเคยปฏิบัติมา ไมมีการสืบทอด  

  16. ประชาชนบางกลุมไมรูจักใชประโยชนในการเรียนรูโลกภายนอก 

17. มีแมนํ้าไหลผานกลางตําบลทําใหหมูบานแยกเปนสองฝง 

  18. มีพ้ืนท่ีบางสวนอยูในเขตเทศบาล 

 

 
จากการวิเคราะห SWOT  พบวา 
 * ปจจัยภายใน  คือ   
             จุดแข็ง  เปนปจจัยดานบวก จากตารางจะเห็นไดวา  องคกรมีจุดแข็งท่ีสามารถดําเนินการใหเปนไปดวย           
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพราะมีศักยภาพท่ีดี สมดุล  เอ้ืออํานวยตอการบริหารงาน   
              จุดออน  เปนปจจัยดานลบ เชน สภาพพ้ืนท่ีบางแหง  ไมเอ้ืออํานวยในการบริหารงานดานสาธารณูปโภค  

สาธารณูปการ  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน และบุคลากรยังขาดความรู ความเขาใจเก่ียวกับภารกิจ (ใหม)  ท่ีรับถายโอน             
จากหนวยงานอ่ืน ประชาชนบางสวนยังขาดความรูเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ประชาชน
บางสวน ไมสนใจในการมีสวนรวม  ขาดความรู   เก่ียวกับอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ประชาชน            
บางสวนยังมีทัศนะคติในดานลบ  ตอการบริหารงานของ อบต.  จึงสามารถแกไขไดยากเพราะเปนความเชื่อสวนบุคคล         
ซ่ึงจุดออนดังกลาวสามารถพัฒนาใหมา เปนจุดแข็ง  ไดโดยการอาศัยระยะเวลา  ใชกลยุทธและ ยุทธศาสตรในการ
ดําเนินงาน 
 ** ปจจัยภายนอก   คือ   
      โอกาส   เปนปจจัยภายนอกในดาน บวก  ท่ีชวยผลักดัน สงเสริมในการบริหารงาน ของ อบต.  มีการ
ขยายตัว  ชุมชน ภาคธุรกิจ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ จากตัวเมืองพิษณุโลก สูชานเมืองสงผลใหอัตราความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจสูงไดรับการจัดสรรงบประมาณอยางเพียงพอ  อบต. ดําเนินการไดรับการสนับสนุน สงเสริม  จากรัฐบาลในการ
บริหารงาน ฯลฯ 
      อุปสรรค  เปนปจจัยภายนอกในดานลบ  ซ่ึงองคกรไมสามารถแกไข หรือ ควบคุมได  สถานการณทาง
การเมือง  เศรษฐกิจ ในระดับประเทศ  สงผลตอการพัฒนาทองถ่ิน ขอจํากัดของ พ.ร.บ. กฎหมาย ระเบียบตาง ๆ  ไม
เอ้ืออํานวยตอการดําเนินงานของ อบต.  การถายโอนภารกิจยังไมสมบูรณ  เนื่องจากบางหนวยงานยังไมยอมถายโอน
ภารกิจใหท้ังหมด  ทําให อบต.  ตองขออนุญาตในการเขาไปดําเนินการในพ้ืนท่ี  การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลยังไม
เปนไปตามกฎหมาย 
3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเก่ียวของ 

3.2.1) การเปล่ียนแปลงในประเทศท่ีจะสงผลกระทบตอ อบต. 

- รัฐธรรมนูญฉบับใหมจะสงผลตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางไร 

- แนวโนมการยกฐานะจาก อบต. เปนเทศบาลท่ัวประเทศ 

- แนวโนมการควบรวมองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีในตําบลเดียวกันใหมีองคกรเดียว 

- การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให  อปท. 

3.2.2) การเปล่ียนแปลงในระดับภูมิภาคท่ีจะสงผลกระทบตอ อบต. 

AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี ไทยพมา

ลาวเวียดนามมาเลเซียสิงคโปรอินโดนีเซียฟลิปปนสกัมพูชาบรูไน เพ่ือท่ีจะใหมีผลประโยชนทางเศรษฐกิจรวมกัน จะมี

รูปแบบคลายๆ กลุม Euro Zone นั่นเอง จะทําใหมีผลประโยชนอํานาจตอรองตางๆ กับคูคาไดมากข้ึน และการนําเขา 

สงออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเวนสินคาบางชนิดท่ีแตละประเทศอาจจะขอไวไมลดภาษีนําเขา (เรียกวาสินคา

ออนไหว) 
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Aseanจะรวมตัวเปน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเปนรูปธรรม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ณ วันนั้นจะ

ทําใหภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอยางมากโดย AEC Blueprint (แบบพิมพเขียว) หรือแนวทางท่ีจะให AEC เปนไปคือ 

1. การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 

2. การเปนภูมิภาคท่ีมีขีดความสามารถในการแขงขันสูง 

3. การเปนภูมิภาคท่ีมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีเทาเทียมกัน 

4. การเปนภูมิภาคท่ีมีการบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก 

จากการท่ีองคการบริหารสวนตําบลศรีคํ้าไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา ไวจํานวน 8 ยุทธศาสตร ดังนั้น จึง

วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเขาสู AEC ท่ีจะสงผลกระทบตอองคการบริหารสวนตําบลศรีคํ้า ใน

ยุทธศาสตรตางๆ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยเฉพาะอยาง

ยิ่งองคการบริหารสวนตําบลศรีคํ้า ตองใหความสําคัญกับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการหลั่งไหลเขามาของ

ประชากรประเทศเพ่ือนบานไมวาจะเขามาในฐานะนักทองเท่ียว คนทํางาน หรือการอ่ืนใด การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ี

สําคัญ เชน ถนน ปายจราจรท่ีมีภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศท่ีจําเปน เปนตน 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต 

 ปญหาสังคมจะรุนแรงถาไมไดรับการวางแผนท่ีดี เนื่องจากจะมีขยะจํานวนมากมากข้ึนปญหาการแบง

ชนชั้น ถาคนไทยทํางานกับคนตางชาติท่ีดอยกวา อาจมีการแบงชนชั้นกันไดจะมีชุมชนสลัมเกิดข้ึน และอาจมี พมาทาวน

ลาวทาวนกัมพูชาทาวนปญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการกออาชญากรรมจะเพ่ิมข้ึนอยางมากจากชนนั้นท่ีมีปญหา

คนจะทําผิดกฎหมายมากข้ึนเนื่องจากไมรูกฎหมาย 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอย 

 การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยเฉพาะอยาง

ยิ่งองคการบริหารสวนตําบลศรีคํ้าตองใหความสําคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอยมากข้ึน 

เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแตละชนชาติอาจมีความแตกตางกัน ดังนั้น อาจมีการฝาฝนกฎหมายจากชาว

ตางประเทศในไทยมากข้ึนท้ังโดยตั้งใจและความไมรูกฎหมาย อีกท้ัง อาจเกิดปญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพ่ิมมากข้ึน

จากการหลั่งไหลของแรงงานตางดาวท่ีเขามาทํางานในไทยมากข้ึน 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเท่ียว 

 องคการบริหารสวนตําบลศรีคํ้า ตองเรงบูรณาการรวมกับแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ี ไมวาจะเปน        ไร

ชาฉุยฟง วัดถํ้าปาอาชาทอง สวนดอกไมดาวจํารัสแสง ไรสตรอเบอรี่ รวมท้ังรวมบูรณาการการทํางานกับโรงแรม     รี

สอรท ท่ีพักในพ้ืนท่ี เพ่ือพัฒนาไปสูความยั่งยืนของแหลงทองเท่ียวดังกลาว 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 การบุกรุกพ้ืนท่ีปาอาจมีมากข้ึน ดวยสาเหตุท้ังท่ีเกิดจากคนไทยและชาวตางชาติ สาเหตุท่ีเกิดจากคน

ไทยคือการเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชากรทําใหท่ีทํากินไมเพียงพอตอความตองการ หรือการขายท่ีดินใหนายทุนตางๆชาติ

แลวไมมีท่ีทํากินจึงตองไปเปดปาใหม สวนสาเหตุจากชาวตางชาติ อาจมีนายทุนเขามาทําลายทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม เชน การตัดไมเพ่ือผลประโยชนทางเศรษฐกิจ การเขาสัมปทานเหมืองแรหรือทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญ

อ่ืนๆ มลพิษจากขอเสียขามแดน เชน อาจมีขยะขามแดน 
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6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

 การศึกษา 

 ภาษาอังกฤษยังเปนภาษาท่ีคนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารนอยกวาประเทศอ่ืนๆในอาเซียน 

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลศรีคํ้า จึงไดเริ่มตนสนับสนุน สงเสริมการนําครูชาวตางชาติจากมูลนิธิกระจกเงาเขามา

สอนภาษาอังกฤษโดยการใหอยูกินกับชาวบาน โรงเรียนในพ้ืนท่ี เพ่ือนํารองไปสูโครงการอ่ืนๆในการเรงรัดพัฒนาให

ประชาชนในพ้ืนท่ีมีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน 

 ศาสนา 

 อาจเกิดความขัดแยงในการเผยแพรศาสนาของชาวตางชาติท่ีเดินทางเขามาในไทยมากข้ึน เชน อาจมี

การเผยแผศาสนาคริสต ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระท่ังกันระหวางผูนับถือศาสนาท่ีแตกตางกัน เชน ชาวคริส

เตียนมาทองเท่ียวในวัดท่ีเปนแหลงทองเท่ียวและมีการลบหลูอยางรูเทาไมถึงการณ เปนตน 

 

 วัฒนธรรม 

 ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มีแผนปฏิบัติการ

ดานสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทรท่ีสําคัญ คือ การพัฒนามนุษยและการสรางอัตลักษณ

อาเซียน ตองสรางความตระหนักรูถึงความแตกตางในมรดกทางวัฒนธรรม เชน มุสลิมมีอาหารท่ีเปนขอหาม ตามธรรม

เนียมบรูไนไมมีการจับมือกับเพศตรงขาม การใชมือซายในการสงของหรือนามบัตรใหแกชาวมุสลิมถือเปนสิ่งไมสุภาพ เปน

ตน 

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 

  ปญหาดานสาธารณสุขท่ีสําคัญคงหนีไมพน โรคติดตอท่ีสําคัญ ไมวาจะเปน โรคเอดส ไขเลือดออก SARs 

ไขหวัดนกและโรคอ่ืนๆท่ีมีผลมาจากการเคลื่อนยายแรงงานเขามาในไทย การคามนุษยและการทองเท่ียว มีความเสี่ยงตอ

การปนเปอน การแพรระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว 

8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 

 ดานการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแยงดานการเมืองระหวางรัฐสมาชิกดวยกันเอง รวมท้ังปญหา

การกอการรายท่ีเปนผลมาจากการเมือง ซ่ึงประเทศใดประเทศหนึ่งไมสามารถแกไขไดโดยลําพัง 

 การบริหารภาครัฐตองเรงรัดพัฒนาใหตอบสนองการใหบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหบริการในดาน

การอนุญาต อนุมัติ ตางๆ ซ่ึงตองมีคูมือภาษาอังกฤษ จีน เปนตน เพ่ือสื่อสารกับชาวตางชาติท่ีตองการทํานิติกรรมตางๆ

ซ่ึงเก่ียวกับรัฐ เชน การเสียภาษีบํารุงทองท่ี การเสียภาษีปาย เปนตน อีกท้ังเจาหนาท่ีภาครัฐจําตองพัฒนาการใช

ภาษาอังกฤษใหอยูในระดับท่ีสื่อสารกับผูใชบริการท่ีเปนชาวตางชาติ 

 
 



 
 

 

3.3 ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทางาม 
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ศูนยกลางดานการศึกษา 

การบริการทางวิชาการ  
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ยุทธศาสตรท่ี 5 
อนุรักษฟนฟู
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่  
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อปท. 
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ยั่งยืน และ
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ของประชาชน 

ยุทธศาสตรที ่5 
การบริหารจัดการ

การทองเที่ยวใหได

มาตรฐานสากล 

และสงเสริม

สนับสนุนกีฬาและ

นันทนาการ 

ยุทธศาสตรที ่6 
การจัดการ

ทรัพยกร  

ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมให

ดํารงความ

สมบูรณและยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที ่7 
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2.การพัฒนา

ดานคมนาคม
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3.การพัฒนา

สังคมและ

คุณภาพชีวิต

และการ

จัดการผัง

เมือง 

 

4. การ

พัฒนาอาชีพ

และรายได 

5.การ

ทองเที่ยว

และการ

บริการดาน
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กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ 

แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน 

ผลผลิต/

โครงการ 

ผลผลิต/

โครงการ 

ผลผลิต/

โครงการ 

ผลผลิต/

โครงการ 

ผลผลิต/

โครงการ 

ผลผลิต/

โครงการ 

ผลผลิต/

โครงการ 

ผลผลิต/

โครงการ 



 
 

 



 
 

3.4 แผนผังยุทธศาสตร (strategic map) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน 
ตําบลปลอดยาเสพติด   เศรษฐกจิดี   วิถีพอเพียง    ชุมชนเขมแข็ง    

สืบสานวัฒนธรรม     กาวล้ําเทคโนโลยี    

   

 

ยุทธศาสตร

การพัฒนา 

อปท. 

 

1.การพัฒนา

ดาน

โครงสราง

พื้นฐาน 

 

2.การพัฒนา

ดานคมนาคม

ขนสงและ

การจัดการ

ผังเมือง 

 

3.การพัฒนา

สังคมและ

คุณภาพชีวิต

และการ

จัดการผัง

 

 

4. การ

พัฒนาอาชีพ

และรายได 

5.การ

ทองเที่ยว

และการ

บริการดาน

ตาง ๆ 

6.การพัฒนา

ส่ิงแวดลอม

และการ

จัดการ

ทรัพยากร 

 

7.ดาน

การศึกษา

ศิลปวัฒน 

ธรรมและ

ภูมิปญญา

่  

 

 

เปาประสงค 

 

 

เปาประสงค 

 

 

เปาประสงค 

 

 

เปาประสงค 

 

 

เปาประสงค 

 

 

เปาประสงค 

 

 

เปาประสงค 

 

 

เปาประสงค 

 

 

คาเปาหมาย 

 

 

คาเปาหมาย 

 

 

คาเปาหมาย 

 

 

คาเปาหมาย 

 

 

คาเปาหมาย 

 

 

คาเปาหมาย 

 

 

คาเปาหมาย 

 

 

คาเปาหมาย 

 

 

กลยุทธ 

 

 

กลยุทธ 

 

 

กลยุทธ 

 

 

กลยุทธ 

 

 

กลยุทธ 

 

 

กลยุทธ 

 

 

กลยุทธ 

 

 

กลยุทธ 

 

 

แผนงาน 

 

 

แผนงาน 

 

 

แผนงาน 

 

 

แผนงาน 

 

 

แผนงาน 

 

 

แผนงาน 

 

 

แผนงาน 

 

 

แผนงาน 

 

8.การเพิ่ม

ศักยภาพ

ขององคกร

ปกครอง

สวน

่  

 

เปาประสงค 

 

 

คาเปาหมาย 

 

 

กลยุทธ 

 

 

แผนงาน 

 



 
 

3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร 
 

ความเช่ือมโยง
กบัยทุธศาสตร

จังหวดั 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวดัในเขต  
จ.พษิณุโลก 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกจิ 

ตัวช้ีวดัระดบั
เปาประสงค
(ตัวช้ีวดัรวม) 

คาเปาหมาย กลยทุธ/แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวช้ีวดั 
ระดบักลยทุธ 

ความกาวหนา
ของเปาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หนวยรับผดิชอบ หนวยสนบัสนุน 
61 62 63 64 

 

สงเสริมความ
เขมแข็งทางสังคม 
และความมั่นคง
ตามหลักบริหาร
จัดการบานเมือง
ที่ด ี

พัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน การผัง
เมือง ระบบขนสง
มวลชนและ
ระบบโลจิสตกิส
ใหเชื่อมโยงอยาง
เปนระบบ 

1.การพัฒนา
ดานโครงสราง
พื้นฐาน 
(ไฟฟา) 

การสงเสรมิและ
สนับสนุนการ
ติดตั้งและขยาย
เขตไฟฟาทีม่ี
มาตรฐาน 

-ติดตั้ง ซอมแซม
ไฟฟารายทางใน 
ต.ทางาม 
 
 
 
 
-ขยายเขตไฟฟา
ใหประชาชนที่ไม
มีไฟฟาใช 

13 
 
 
 
 
 
 

1 
 

13 
 
 
 
 
 
 

1 

13 
 
 
 
 
 
 

1 

13 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

-ติดตั้ง ซอมแซมราย
ทาง  
 
 
 
 
 
-ขยายเขตไฟฟาภายใน
ตําบล   ทางาม 

-จํานวนไฟฟาราย
ทางที่สามารถใช
งานได 
 
 
 
 
-จํานวนหมูบาน 
ที่มีไฟฟาใชเพ่ิม
มากขึน้ 
 

ปละ 13 หมูบาน 
 
 
 
 
 
 
ปละ 1 หมูบาน 

-ติดตั้งและ
ซอมแซมไฟฟา
รายทางให
สามารถใชงานได
ครบทั้ง 13 
หมูบาน 
 
-ขยายเขตไฟฟา
ใหประชาชนมี
ไฟฟาใช จํานวน 
5 หมูบาน 

กองชาง สํานักงานปลัด 

อนรุักษฟนฟู
ทรัพยากรธรรม 
ชาติส่ิงแวดลอม 
และแหลงน้ํา 
อยางย่ังยืน 

 1.การพัฒนา
ดานโครงสราง
พื้นฐาน 
(ประปา) 

การสงเสรมิและ
สนับสนุนพัฒนา
ระบบประปาและ
ขยายเขตประปา
ที่มีมาตรฐาน 

การสงเสรมิและ
สนับสนุนพัฒนา
ระบบประปาและ
ขยายเขตประปา 

3 2 1 1 
 

การสงเสรมิและ
สนับสนุนพัฒนาระบบ
ประปาและขยายเขต
ประปา 

-จํานวนหมูบานมี
น้ําเพ่ือการ
อุปโภค - บริโภค
เพ่ิมขึน้ 

ปละ 1-3 
หมูบาน 

พัฒนาระบบ
ประปาและขยาย
เขตประปา 
จํานวน 8 
หมูบาน 

กองชาง สํานักงานปลัด 

อนรุักษฟนฟู
ทรัพยากรธรรม 
ชาติส่ิงแวดลอม 
และแหลงน้ํา 
อยางย่ังยืน 

 1.การพัฒนา
ดานโครงสราง
พื้นฐาน 
(รางระบายน้ํา) 

ปองกันการเกิด
น้ําทวมขังภายใน
หมูบานอยางมี
ประสิทธภิาพ 

การกอสราง   
ซอมแซม
บํารุงรักษา     
รางระบายน้ํา  
ทอลอดส่ีเหล่ียม
ทางเทา  และ
ศาลาที่พักริมทาง 

1 1 - - 
 

การกอสราง        ราง
ระบายน้ํา   

จํานวนหมูบานที่
กอสรางราง
ระบายน้ําเพ่ิม
มากขึน้ 

ปละ 1 หมูบาน กอสรางราง
ระบายน้ํา 
จํานวน 2 
หมูบาน 

กองชาง สํานักงานปลัด 

สงเสริมความ
เขมแข็งทางสังคม 
และความมั่นคง
ตามหลักบริหาร
จัดการบานเมือง
ที่ด ี

พัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน การผัง
เมือง ระบบขนสง
มวลชนและ
ระบบโลจิสตกิส
ใหเชื่อมโยงอยาง
เปนระบบ 

1.การพัฒนา
ดานโครงสราง
พื้นฐาน 
(หอกระจาย
ขาว/เสียงตาม
สาย) 

การกอสราง
ซอมแซมปรับปรงุ
และพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
และ
สาธารณูปการ 
อื่น ๆ อยางมี
มาตรฐาน 

การกอสรางหอ
กระจายขาว 
ติดตั้งเสียงตาม
สาย/ตอเตมิ
อาคาร
เอนกประสงค 

1 1 1 1 
 

การกอสรางหอ
กระจายขาว ตดิตั้ง
เสียงตามสาย/ตอเติม
อาคารเอนกประสงค
ภายในตําบล   ทางาม 

จํานวนหมูบานที่
กอสรางหอ
กระจายขาว 
ติดตั้งเสียงตาม
สาย/ตอเตมิ
อาคาร
เอนกประสงค 

ปละ 1 หมูบาน -กอสรางหอ
กระจายขาว 
ติดตั้งเสียงตาม
สาย จํานวน 3 
หมูบาน 
-ตอเตมิอาคาร
เอนกประสงค 
จํานวน 1 
หมูบาน 

กองชาง สํานักงานปลัด 

 

แบบ ยท. 03 



 
 

 
ความเช่ือมโยง
กบัยทุธศาสตร

จังหวดั 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวดัในเขต  
จ.พษิณุโลก 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกจิ 

ตัวช้ีวดัระดบั
เปาประสงค
(ตัวช้ีวดัรวม) 

คาเปาหมาย กลยทุธ/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวช้ีวดั 
ระดบักลยทุธ 

ความกาวหนา
ของเปาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หนวยรับผดิชอบ หนวยสนบัสนุน 
61 62 63 64 

 

ศูนยกลางการ
บริการการคา   
โลจิสตกิส และ
การขนสง 

พัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน การผัง
เมือง ระบบขนสง
มวลชนและ
ระบบโลจิสตกิส
ใหเชื่อมโยงอยาง
เปนระบบ 

2.การพัฒนาดาน
คมนาคมขนสง
และการจัดการ 
ผังเมือง 

สรางและ
ซอมแซมเสนทาง
คมนาคมและ
ขนสงใหได
มาตรฐาน 

มีเสนทาง
คมนาคมที่เปน
มาตรฐานเพ่ิมขึน้ 

3 5 7 17 พัฒนาเสนทางการ
คมนาคมในหมูบาน 

เสนทางคมนาคม
ที่เพ่ิมมากขึ้น 

ปละ 1-2 
เสนทาง 

- กอสรางเสนทาง
คมนาคม จํานวน 
26  เสนทาง 
 
- ซอมแซม
เสนทาง จํานวน  
6 เสนทาง 
 

กองชาง สํานักงานปลัด 

   การสงเสรมิและ
สนับสนุนพัฒนา
ระบบการจัดการ
ผังเมืองใหมี
มาตรฐาน 

พัฒนาระบบการ
จัดการผังเมอืง 

1 1 1 1 การสงเสรมิและ
สนับสนุนพัฒนา
ระบบการจัดการผัง
เมือง 

การสงเสรมิและ
สนับสนุนพัฒนา
ระบบการจัดการ
ผังเมือง 

ปละ 1 ครั้ง การสงเสรมิและ
สนับสนุนพัฒนา
ระบบการจัดการ
ผังเมือง จํานวน 
1 ครั้ง 

กองชาง สํานักงานปลัด 

   การรณรงค     
จัดกิจกรรมการ
ปองกัน การแกไข
ปญหาอุบัติเหตุ
ทางถนน 

พัฒนาระบบการ
จัดการผังเมอืง 

2 2 2 2 การรณรงค        

จัดกิจกรรมการ

ปองกัน การแกไข

ปญหาอุบัติเหตุ   

การแกไขปญหา

อุบัติเหตุ และเพ่ิม

ความปลอดภัยบน

ทองถนน 

 

การรณรงค     
จัดกิจกรรมการ

ปองกัน การแกไข
ปญหาอุบัติเหตุ

ทางถนน 

ปละ 2 ครั้ง - จัดกิจกรรมการ
ปองกัน การแกไข
ปญหาอุบัติเหตุ
ทางถนน จํานวน 
1 ครั้ง 
- อบรมใหความรู
เกี่ยวกับขับขี่
ปลอดภัยเพ่ิม
วินัยการจราจร 

กองชาง สํานักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ความ
เช่ือมโยงกบั
ยุทธศาสตร

จังหวดั 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวดัในเขต  
จ.พษิณุโลก 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกจิ 

ตัวช้ีวดัระดบั
เปาประสงค
(ตัวช้ีวดัรวม) 

คาเปาหมาย กลยทุธ/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวช้ีวดั 
ระดบักลยทุธ 

ความกาวหนา
ของเปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หนวย
รับผดิชอบ 

หนวย
สนบัสนุน 61 62 63 64 

การสงเสรมิ
สนับสนุนการ
เปนศูนยกลาง
บริการ
สุขภาพเพ่ือให
ประชาชนที
สุขภาพ
แข็งแรง
สมบูรณ  

การเสริมสราง
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
อยางย่ังยืน 
และสงเสริม
การจดัการ
ที่ดินที่ทํากนิ
ของประชาชน
ใหถูกตอง 

3.การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

การสงเสรมิ
และสนับสนุน
ใหมีบริการ
สาธารณสุขให
ทั่วถึงและเปน
มาตรฐาน 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดี สามารถ
พ่ึงพาตนเอง
ได สุขภาพ
แข็งแรง 
 

13 13 13 13 สงเสริมการ
ดําเนนิงานระบบ
หลักประกันสุขภาพ
และพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐาน 

สงเสริมการ
ดําเนนิงาน

ระบบ
หลักประกัน
สุขาภาพและ

พัฒนา
สาธารณสุขมูล
ฐานครบทกุ

หมูบาน 

ครบทัง้ 13 
หมูบาน 

-สงเสรมิการดําเนินงานระบบหลักประกัน
สุขภาพพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน ครบทั้ง 13 
หมูบาน 

สํานักงาน
ปลัด 

สํานักงาน
ปลัด 

การสงเสรมิ
สนับสนุนการ
เปนศูนยกลาง
บริการ
สุขภาพเพ่ือให
ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง
สมบูรณ  

การเสริมสราง
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
อยางย่ังยืน 
และสงเสริม
การจดัการ
ที่ดินที่ทํากนิ
ของประชาชน
ใหถูกตอง 

3.การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

การจดั

กิจกรรม

โครงการเพ่ือ

แกไขปญหา

ความยากจน 

การปองกนั

และแกไข

ปญหายาเสพ

ติดและปญหา

โรคระบาดตาง 

ๆ 

การสงเสริมและ

สนับสนุนการ

จัดกิจกรรม

โครงการเพ่ือ

แกไขปญหา

ความยากจน                    

การปองกันและ

แกไขปญหายา

เสพติดและ

ปญหาโรค

ระบาดตาง ๆ 

4 4 4 4 การสงเสรมิและ

สนับสนุนการจัด

กิจกรรมโครงการเพ่ือ

แกไขปญหาความ

ยากจน                    

การปองกนัและแกไข

ปญหายาเสพติดและ

ปญหาโรคระบาดตาง 

ๆ 

การสงเสรมิและ

สนับสนุนการ

จัดกิจกรรม

โครงการเพ่ือ

แกไขปญหา

ความยากจน                    

การปองกนัและ

แกไขปญหายา

เสพติดและ

ปญหาโรค

ระบาดตาง ๆ  

จํานวน 1 ครั้ง -กีฬานักเรียนสัมพันธตานส่ิงเสพติด (อุด

หนุนร.ร.วดัเสนาสน) จํานวน 1 ครั้ง 

-อบรมผูประสานพลังแผนดิน  

(อุดหนุน อ.วัดโบสถ) จํานวน 1 ครั้ง 

-ปองกนัและแกไขปญหายาเสพติด  

จํานวน 1 ครั้ง 

-จัดหาวัคซีนเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบา  

จํานวน 1 ครั้ง 

สํานักงาน
ปลัด 

สํานักงาน
ปลัด 

(Healthy 
Province) 
(ย.4) 

 3.การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
เด็ก เยาวชน 
สตรี  ผูสูงอายุ
คนพิการ  
ผูดอยโอกาส  
ผูชวยเหลือ
ตนเองไมได
และผูยากจน 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
เด็ก เยาวชน 
สตรี  ผูสูงอายุ
คนพิการ  
ผูดอยโอกาส  
ผูชวยเหลือ
ตนเองไมได
และผูยากจน 

1 1 1 1 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเดก็ เยาวชน 
สตรี  ผูสูงอายุคน
พิการ  ผูดอยโอกาส  
ผูชวยเหลือตนเอง
ไมไดและผูยากจน 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
เด็ก เยาวชน  
ผูสูงอายุ  
ผูพิการ  ผูติด
เชื้อเอดส 

จํานวน 1 ครั้ง  -จัดงานวันเด็ก, 
 -สนับสนนุเบ้ียยังชีพใหกับผูสูงอายุ ผูพิการ 
และเบ้ียยังชีพเอดส 
  
 

สํานักงาน
ปลัด 

สํานักงาน
ปลัด 



 
 

ความ
เช่ือมโยงกบั
ยุทธศาสตร

จังหวดั 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวดัในเขต  
จ.พษิณุโลก 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกจิ 

ตัวช้ีวดัระดบั
เปาประสงค
(ตัวช้ีวดัรวม) 

คาเปาหมาย กลยทุธ/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวช้ีวดั 
ระดบักลยทุธ 

ความกาวหนา
ของเปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หนวย
รับผดิชอบ 

หนวย
สนบัสนุน 61 62 63 64 

การสงเสรมิ
สนับสนุนการ
เปนศูนยกลาง
บริการ
สุขภาพเพ่ือให
ประชาชนที
สุขภาพ
แข็งแรง
สมบูรณ 
(Healthy 
Province) 

การเสริมสราง
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
อยางย่ังยืน 
และสงเสริม
การจดัการ
ที่ดินที่ทํากนิ
ของประชาชน
ใหถูกตอง 

3.การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

เด็ก เยาวชน 
สตรี  ผูสูงอายุ
คนพิการ  
ผูดอยโอกาส  
ผูชวยเหลือ
ตนเองไมได
และผูยากจน 
ไดรับการการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
เด็ก เยาวชน 
สตรี  ผูสูงอายุ
คนพิการ  
ผูดอยโอกาส  
ผูชวยเหลือ
ตนเองไมได
และผูยากจน 

13 13 13 13 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเดก็ เยาวชน 
สตรี  ผูสูงอายุคน
พิการ  ผูดอยโอกาส  
ผูชวยเหลือตนเอง
ไมไดและผูยากจน 

เด็ก เยาวชน 
สตรี  ผูสูงอายุ
คนพิการ  
ผูดอยโอกาส  
ผูชวยเหลือ
ตนเองไมไดและ
ผูยากจน ไดรับ
การการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

จํานวน 13 
หมูบาน 

- สนับสนนุเบ้ียยังชีพใหกับ ผูสูงอายุ ผูพิการ 
และผูปวยเอดสครบทัง้ 13 หมูบาน  

สํานักงาน
ปลัด 

สํานักงาน
ปลัด 

  3.การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

  2 2 2 2 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเดก็ เยาวชน 
สตรี  ผูสูงอายุคน
พิการ  ผูดอยโอกาส  
ผูชวยเหลือตนเอง
ไมไดและผูยากจน 

ปรับ
สภาพแวดลอม
ที่อยูอาศัยใหกับ
ผูพิการในพ้ืนที่
ตําบลทางาม 

จํานวน  2 ราย -ปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยใหกับผูพิการใน
พ้ืนที่ตําบลทางาม จํานวน 2 ราย 

สํานักงาน
ปลัด 

สํานักงาน
ปลัด 

การ
พัฒนาการ
บริหารจัดการ
องคกร และ
สงเสริม
การบูรณาการ
การทํางาน
รวมกัน 

การสงเสรมิ
ความเขม็แขง็
ของประชาชน
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง และ
สงเสริมการ
สรางเครอืขาย 

3.การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

ประชาชน
ไดรับความรู
และการ
พัฒนา
ศักยภาพใน
ดานตาง ๆ 

การอบรม
สัมมนา การ
จัดกิจกรรม
โครงการดาน
คุณธรรม เพ่ือ
พัฒนาจิตใจ
และศักยภาพ
ของประชาชน 

6 6 6 6 การสงเสรมิและ
สนับสนุนการอบรม
สัมมนา การจัด
กิจกรรมโครงการ
ดานคุณธรรม เพ่ือ
พัฒนาจิตใจและ
ศักยภาพของ
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนไดรับ
ความรูและการ
พัฒนาศักยภาพ
ในดานตาง ๆ 

จํานวน 6 ครั้ง -ทัศนศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพใหกับ
ประชาชน  
-อบรมสรางความเขมแข็งใหชมุชนในการจดัทํา
แผนชมุชน 
-สงเสรมิและสนับสนนุเกี่ยวกับระเบียบและ
กฎหมาย 
-อบรมใหความรูคายธรรมะตานยาเสพติด 
-อบรมใหความรูเศรษฐกิจพอเพียง 
จํานวน 1 ครั้ง  

สํานักงาน
ปลัด 

สํานักงาน
ปลัด 



 
 

ความ
เช่ือมโยงกบั
ยุทธศาสตร

จังหวดั 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวดัในเขต  
จ.พษิณุโลก 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกจิ 

ตัวช้ีวดัระดบั
เปาประสงค
(ตัวช้ีวดัรวม) 

คาเปาหมาย กลยทุธ/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวช้ีวดั 
ระดบักลยทุธ 

ความกาวหนา
ของเปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หนวย
รับผดิชอบ 

หนวย
สนบัสนุน 61 62 63 64 

เสริมสราง
พลังสังคมทกุ
รูปแบบ สราง
ภูมิคุมกนัและ
ติดอาวุธทาง
ปญญาใหกับ
ชุมชนเพ่ือลด
ความเล่ือมลํ้า
และสราง
ความเขมแขง็
ใหกับสังคม 

การ
พัฒนาการ
บริหารจัดการ
องคกร และ
สงเสริม
การบูรณาการ
การทํางาน
รวมกัน 

3.การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

ประชาชนมี
ความรูความ
เขาใจใน
บทบาทหนาที่
ของพลเมือง
และมีสวนรวม
ทางการเมือง
ทุกรูปแบบ 

ประชาชนมี
ความรูความ
เขาใจใน
บทบาทหนาที่
ของพลเมือง
และมีสวนรวม
ทางการเมือง
ทุกรูปแบบ 

3 3 3 3 การสงเสรมิและ
สนับสนุนให
ประชาชนมีความรู
ความเขาใจใน
บทบาทหนาที่ของ
พลเมืองและมีสวน
รวมทางการเมืองทุก
รูปแบบ 

ประชาชนมี
ความรูความ
เขาใจใน
บทบาทหนาที่
ของพลเมือง
และมีสวนรวม
ทางการเมือง
ทุกรูปแบบครบ
ทุกหมูบาน 

จํานวน 3 ครั้ง -สงเสรมิการมีสวนรวมใหประชาชนมีความรู
ความเขาใจในบทบาทหนาที่ของพลเมอืงและมี
สวนรวมทางการเมอืงทุกรูปแบบ จํานวน 1 ครั้ง 
-การจัดทําประชาคมและแผนพัฒนาหมูบาน 
จํานวน 1 ครั้ง 
-ฝกอบรมลูกเสือชาวบาน จํานวน 1 ครั้ง 

สํานักงาน
ปลัด 

สํานักงาน
ปลัด 

การสงเสรมิ
ปจจัย
สนับสนุนการ
กีฬา 

การบริหาร
จัดการการ
ทองเที่ยวให
ไดมาตรฐาน 
สากล และ
สงเสริม
สนับสนุนกีฬา
และ
นันทนาการ 

3.การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

ประชาชน
ไดรับการ
พัฒนาดาน
กีฬาตาง ๆ ให
มีมาตรฐาน 

ศูนยกีฬา
ประจําตําบล
และลานกีฬา 
การพัฒนา
ดานกฬีาตาง 
ๆ  มจีํานวน
เพ่ิมขึน้ 

6 6 6 6 การสงเสรมิและ
สนับสนุนการจัดตั้ง
ศูนยกีฬาประจํา
ตําบลและลานกีฬา  
การพัฒนาดานกฬีา
ตาง ๆ 

ประชาชนไดรับ
การพัฒนาดาน
กีฬาตาง ๆ ใหมี
มาตรฐาน 

จํานวน 6 ครั้ง - อุดหนนุโครงการกฬีาสานสัมพันธวัดโบสถ 
จํานวน 1 ครั้ง 
- แขงขันกีฬาตําบลทางาม จํานวน 1 ครั้ง 
- สงนกักฬีาเขารวมการแขงขัน จํานวน 3 ครั้ง 
- สนับสนนุอุปกรณกีฬาประจําหมูบาน จํานวน 
1 ครั้ง 

สํานักงาน
ปลัด 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ความเช่ือมโยง
กบัยทุธศาสตร

จังหวดั 

ยุทธศาสตร อปท.
ในเขตจังหวัดใน
เขต  จ.พิษณุโลก 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกจิ 

ตัวช้ีวดัระดบั
เปาประสงค
(ตัวช้ีวดัรวม) 

คาเปาหมาย กลยทุธ/แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวช้ีวดั 
ระดบักลยทุธ 

ความกาวหนา
ของเปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หนวยรับผดิชอบ หนวย
สนบัสนุน 61 62 63 64 

เสริมสรางความ
เขมแข็งปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

การเสริมสรางและ
พัฒนาชีวิตอยาง
ย่ังยืน และสงเสริม
การจดัการทีด่ิน   
ที่ทํากินของ
ประชาชนให
ถูกตอง 

3.การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน และ
การชวยเหลือ 
ปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยใหมี
ประสิทธภิาพ 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน และ
การชวยเหลือ 
ปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

3 
 
 

13 

3 
 
 

13 

3 
 
 

13 

3 
 
 

13 

การสงเสรมิและ
สนับสนุนรกัษาความ
สงบ ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน และการ
ชวยเหลือ ปองกนัและ
บรรเทาสาธารณภัย 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน และ
การชวยเหลือ 
ปองกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัยใหมี
ประสิทธภิาพ 

จํานวน  3 ครั้ง 
 
 
จํานวน 13 
หมูบาน 
 
 
 
 
 
 

-สนับสนนุศูนย
ยุติธรรมชุมชน 
จํานวน 1 ครั้ง 
-บรรเทาสาธารณภัย
ในพ้ืนทีต่ําบลทางาม  
-ฝกอบรม/ทบทวน 
ทัศนศึกษาดูงาน 
จํานวน 1 ครั้ง 
-ซอมแผนปองกัน 
สาธารณภัย 

สํานักงานปลัด สํานักงานปลัด 

ขับเคล่ือน
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงแก
หมูบานอยาง
ทั่วถึง 

การเสริมสราง
ความเขมแขง็ของ
ประชาชนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และ
สงเสริมการสราง
เครือขาย 
 

3.การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

ประชาชนไดรับ
ความรูเกี่ยวกับ
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประชาชนไดรับ
ความรูเกี่ยวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1 1 1 1 
 

การสงเสรมิและ
สนับสนุนการใชหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประชาชนไดรับ
ความรูเกี่ยวกับ
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

จํานวน 1 ครั้ง สงเสริมเกษตรทฤษฎี
ใหมหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
จํานวน 1 ครั้ง 

สํานักงานปลัด สํานักงานปลัด 

บริหารจัดการ
สินคาเกษตรใหมี
คุณภาพ
มาตรฐาน
ปลอดภัย
เชื่อมโยง
การตลาดและ
การแปรรูป 

การเสริมสราง
ความเขมแขง็ของ
ประชาชนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และ
สงเสริมการสราง
เครือขาย 

4.ดานพัฒนา
อาชีพและเพ่ิม
รายได 

ประชาชนมี
ความรูในการ
พัฒนาอาชีพ 
ผลิตภัณฑและ
บรรจุภัณฑ 

ประชาชนมี
ความรูในการ
พัฒนาอาชีพ 
ผลิตภัณฑและ
บรรจุภัณฑ 

3 3 3 3 การสงเสรมิและ
สนับสนุนใหมกีารอบรม
ใหความรูกับประชาชน
ในการพัฒนาอาชีพ 
ผลิตภัณฑและบรรจุ
ภัณฑ 

ประชาชนมี
ความรูในการ
พัฒนาอาชีพ 
ผลิตภัณฑและ
บรรจุภัณฑ 

จํานวน 3 ครั้ง -ฝกอบรมการพัฒนา
อาชีพใหกับ
ประชาชน จํานวน 1 
ครั้ง 
-สนับสนนุการ
พัฒนาการเกษตร
ภายในพ้ืนที่โครงการ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการน้ํา จํานวน 1 
ครั้ง 
-การยกระดับการ
ปลูกขาวพันธุด ี
จํานวน 1 ครั้ง 

สํานักงานปลัด สํานักงานปลัด 

 
 
 
 



 
 

ความเช่ือมโยง
กบัยทุธศาสตร

จังหวดั 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวดัในเขต  
จ.พษิณุโลก 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกจิ 

ตัวช้ีวดัระดบั
เปาประสงค
(ตัวช้ีวดัรวม) 

คาเปาหมาย กลยทุธ/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวช้ีวดั 
ระดบักลยทุธ 

ความกาวหนา
ของเปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หนวย
รับผดิชอบ 

หนวยสนบัสนุน 
61 62 63 64 

บริหารจัดการ
สินคาเกษตรใหมี
คุณภาพ
มาตรฐาน
ปลอดภัย
เชื่อมโยง
การตลาดและ
การแปรรูป 

การเสริมสราง
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
อยางย่ังยืน และ
สงเสริมการ
จัดการที่ดนิทีท่ํา
กินของประชาชน
ใหถูกตอง 
 

4.ดานพัฒนา
อาชีพและเพ่ิม
รายได 

พัฒนาสินคาทาง
การเกษตรและ
การแปรรูปสินคา
การเกษตร และ
อื่น ๆ ใหมี
ประสิทธภิาพ 

สินคาทาง
การเกษตร ไดรับ
การแปรรปูอยาง
มีประสิทธิภาพ 

2 1 1 1 การสงเสรมิและ
สนับสนุนพัฒนา
สินคาทาง
การเกษตรและ
การแปรรูปสินคา
การเกษตร และ
อื่น ๆ 

กอสรางลานตาก
ผลผลิตทางการเกษตร 
ใหมีประสิทธภิาพ 
และจําหนายไดใน
ราคาที่สูงขึ้น 

ปละ  1 -  2    
แหง 

-กอสรางลานตาก
ผลผลิตในพ้ืนที่ตําบล
ทางาม จํานวน 6 
แหง 

สํานักงานปลัด สํานักงานปลัด 

  4.ดานพัฒนา
อาชีพและเพ่ิม
รายได 

  - 1 - -  กอสรางโรงฆาสัตวเพ่ือ
แปรรูปเนื้อสัตว และ
สนับสนุนใหประชาชน
มีรายไดที่เพ่ิมขึ้น 

จํานวน 1 แหง -กอสรางโรงฆาสัตว
มาตรฐาน 
จํานวน 1 แหง 

สํานักงานปลัด สํานักงานปลัด 

  4.ดานพัฒนา
อาชีพและเพ่ิม
รายได 

  1 1 1 1  สนับสนุนการผลิต
เมล็ดพันธุขาวพันธุด ี

จํานวน 1 ครั้ง -สนับสนนุการผลิต
เมล็ดพันธุขาวพันธุด ี
จํานวน 1 ครั้ง 

สํานักงานปลัด สํานักงานปลัด 

สงเสริม 
สนับสนุนการ
เปนศูนยกลาง
ดานการศึกษา 
การบรกิารทาง
วิชาการและ ICT 

การเสริมสราง
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
อยางย่ังยืน และ
สงเสริมการ
จัดการที่ดนิทีท่ํา
กินของประชาชน
ใหถูกตอง 
 

4.ดานพัฒนา
อาชีพและเพ่ิม
รายได 

การสงเสรมิ
อาชีพและแกไข
ปญหาการ
วางงานใหกับ
ประชาชนใน
พ้ืนที่ในตําบล 
ทางาม 

ประชาชนไดรับ
การสงเสรมิ
อาชีพและแกไข
ปญหาการ
วางงาน 

7 7 7 7 การพัฒนาสงเสริม
อาชีพและแกไข
ปญหาการวางงาน 

ประชาชนไดรับการ
สงเสริมอาชีพและ
แกไขปญหาการ
วางงาน ทําใหมีรายได
เพ่ิมขึน้ 

จํานวน 6 ครั้ง -สงเสริมอาชีพและ
แกไขปญหาการ
วางงาน จํานวน 1 ครั้ง 
-สนับสนุนการเลี้ยง
สัตว จํานวน 1 ครั้ง 
-สงเสริมใหนักเรียนมี
งานทําในชวงปดภาค
เรียน จํานวน 1 ครั้ง 
-การกระจายพันธุ การ
ปองกันและกําจัด
ศัตรูพืช จํานวน 1 ครั้ง 
-สงเสริมและสนับสนุน
การถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 
จํานวน 1 ครั้ง 
-สนับสนุนการใชปุยสั่ง
ตัด,ไมเผาตอซัง 
จํานวน 1 ครั้ง 
 
 
 
 
 

สํานักงานปลัด สํานักงานปลัด 



 
 

ความเช่ือมโยง
กบัยทุธศาสตร

จังหวดั 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวดัในเขต  
จ.พษิณุโลก 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกจิ 

ตัวช้ีวดัระดบั
เปาประสงค
(ตัวช้ีวดัรวม) 

คาเปาหมาย กลยทุธ/แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวช้ีวดั 
ระดบักลยทุธ 

ความกาวหนา
ของเปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หนวย
รับผดิชอบ 

หนวยสนบัสนุน 
61 62 63 64 

  4.ดานพัฒนา
อาชีพและเพ่ิม
รายได 

         -การพัฒนากลุม
อาชีพภายในพ้ืนที่
ตําบลทางาม จํานวน 
1 ครั้ง 
 

สํานักงานปลัด สํานักงานปลัด 

สงเสริมสนับสนนุ
หมูบานใหมีความ
เขมแข็ง มกีาร
พัฒนาทดีีขึ้น 

การเสริมสราง
ความเขมแขง็
ของประชาชน
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง และ
สงเสริมการสราง
เครือขาย 
 

4.ดานพัฒนา
อาชีพและเพ่ิม
รายได 

การสงเสรมิความ
เขมแข็งของ
หมูบานในพ้ืนที่
ตําบลทางามใน
ดานตาง ๆ 

หมูบานในพ้ืนที่
ตําบลทางามเปน
หมูบานที่เขมแข็ง 

2 2 2 2 การสงเสรมิความ
เขมแข็งของชุมชนไดใน
ดานตาง ๆ 

หมูบานในพ้ืนที่
ตําบลทางามเปน
หมูบานที่เขมแข็ง 
จํานวน 13 
หมูบาน 

จํานวน 2 ครั้ง -อบรมเสรมิสราง
ความเขมแขง็ให
ชุมชนและ
คณะกรรมการ
หมูบาน,สงเสริม
ความเขมแขง็ให
หมูบานในพ้ืนที่
ตําบลทางาม จํานวน 
2 ครั้ง 
 

สํานักงานปลัด สํานักงานปลัด 

พัฒนา
ความสามารถ
ดานการ
ประชาสัมพันธ
และการตลาด
ทองเที่ยว 

การบริหาร
จัดการการ
ทองเที่ยวใหได
มาตรฐานสากล 
และสงเสริม
สนับสนุนกีฬา
และนนัทนาการ 
 

5.ดานการ
ทองเที่ยวและ
การบรกิารตาง ๆ 

ประชาสัมพันธ
แหลงทองเที่ยว
ตาง ๆ ในพ้ืนที่
ตําบลทางาม 

นักทองเที่ยว
รับทราบแหลง
ทองเที่ยวตาง ๆ 
ในพ้ืนทีต่ําบล   
ทางาม 

1 1 1 1 การจดัใหมีการ
ประชาสัมพันธแหลง
ทองเที่ยวตาง ๆ 

นักทองเที่ยว
รับทราบแหลง
ทองเที่ยวตาง ๆ 
ในพ้ืนทีต่ําบล  
ทางาม 

ปละ 1 ครั้ง -ประชาสัมพันธ
แหลงทองเที่ยวใน
พ้ืนที่ตําบลทางาม 
จํานวน 1 ครั้ง 
- สงเสรมิและ
สนับสนุนพัฒนา
แหลงทองเที่ยววัด
เสนาสน จํานวน 1 
ครั้ง 
 
 
 
 

สํานักงานปลัด สํานักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ความเช่ือมโยง
กบัยทุธศาสตร

จังหวดั 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวดัในเขต  
จ.พษิณุโลก 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกจิ 

ตัวช้ีวดัระดบั
เปาประสงค
(ตัวช้ีวดัรวม) 

คาเปาหมาย กลยทุธ/แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวช้ีวดั 
ระดบักลยทุธ 

ความกาวหนา
ของเปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หนวย
รับผดิชอบ 

หนวยสนบัสนุน 
61 62 63 64 

ปองกันอทุกภัย
ในพ้ืนที ่

การจดัการ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
ส่ิงแวดลอมให
ดํารงความ
สมบูรณและ
ย่ังยืน 

6.ดานการ
จัดการทรัพยากร
ธรรม ชาตแิละ
ส่ิงแวดลอม 

ปลูกหญาแฝก
เพ่ือปองกันการ
พังทะลายของ
หนาดิน 

ปองกันการ
พังทลายของหนา
ที่ดินและ
ประโยชนของ
ประชาชน
โดยรวม 

1 1 1 1 การสงเสรมิและ
สนับสนุนแกไขปญหา
และปองกันตล่ิงพัง 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย
หากอทุกภัยและ
ปองกันทรัพย
โดยรวม 

ปละ 1 ครั้ง -ปลูกหญาแฝกอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริ 
จํานวน 1 ครั้ง 
 

สํานักงานปลัด สํานักงานปลัด 

  6.ดานการ
จัดการทรัพยากร
ธรรม ชาตแิละ
ส่ิงแวดลอม 

กอสรางเขื่อน
ปองกันตล่ิงพัง 

 1 1 1 1 การสงเสรมิและ
สนับสนุนแกไขปญหา
และปองกันตล่ิงพัง 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย
หากอทุกภัยและ
ปองกันทรัพย
โดยรวม 

ปละ 1 แหง -กอสรางเขื่อน
ปองกันตล่ิงพัง 
จํานวน 5 แหง 

สํานักงานปลัด สํานักงานปลัด 

ปองกันและลด
มลพิษ ณ 
แหลงกําเนิด 

การจดัการ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
ส่ิงแวดลอมให
ดํารงความ
สมบูรณและ
ย่ังยืน 

6.ดานการ
จัดการทรัพยากร
ธรรม ชาตแิละ
ส่ิงแวดลอม 

กอสรางเตาเผา
ขยะประจํา
หมูบานเพ่ือ
กําจัดขยะอยางมี
ประสิทธภิาพ 

ประชาชนใน
พ้ืนที่มรีะบบการ
กําจัดขยะมูลฝอย 

- 13 -  การสงเสรมิและ
สนับสนุนใหมรีะบบการ
กําจัดขยะมูลฝอย  ของ
เสีย  ของเหลือใช  แบบ
ครบวงจร 

ประชาชนใน
พ้ืนที่มรีะบบการ
กําจัดขยะมูลฝอย
ที่มีประสิทธิภาพ 

- -กอสรางเตาเผาขยะ
ประจําหมูบานใน
พ้ืนที่ตําบลทางาม 
จํานวน 13 แหง 

กองชาง สํานักงานปลัด 

สรางการมีสวน
รวมของทุกภาค
สวนในการ
อนรุักษ ปองกนั 
ฟนฟู ทรัพยากร 
ธรรมชาติ  
ส่ิงแวดลอม และ
แหลงน้ําอยาง
ย่ังยืน 

การจดัการ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
ส่ิงแวดลอมให
ดํารงความ
สมบูรณและ
ย่ังยืน 

6.ดานการ
จัดการทรัพยากร
ธรรม ชาตแิละ
ส่ิงแวดลอม 

ปรับปรุงภูมิทัศน
และการจัดการ
ส่ิงแวดลอมตาง 
ๆ 

ประชาชนใน
พ้ืนที่ตําบลทา
งาม     มี
สภาพแวดลอมที่
ดี สวยงาม     
นาอยู และใช
ประโยชนเพ่ือ
การพักผอน และ
ออกกําลังกาย 

1 1 1 1 การสงเสรมิและ
สนับสนุนการปรับปรุง
ภูมิทัศนและการจัดการ
ส่ิงแวดลอมตาง ๆ 

ประชาชนใน
พ้ืนที่ตําบล 
ทางาม มีสภาพ 
แวดลอมทีด่ี 
สวยงาม นาอยู  
และใชประโยชน
เพ่ือการพักผอน 
และออกกําลัง
กาย 

ปละ 1 ครั้ง -ปลูกตนไมเฉลิม
พระเกียรติในพ้ืนที่
ตําบลทางาม 
จํานวน 1 ครั้ง 

สํานักงานปลัด สํานักงานปลัด 

 การจดัการ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
ส่ิงแวดลอมให
ดํารงความ
สมบูรณและ
ย่ังยืน 

6.ดานการ
จัดการทรัพยากร
ธรรม ชาตแิละ
ส่ิงแวดลอม 

  2 2 2 2 การสงเสรมิและ
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมและสราง
จิตสํานกึในการอนรุักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

ประชาชนใน
พ้ืนที่ต.ทางาม        
มีสภาพ แวดลอม
ที่ดีสวยงามนาอยู 
และใชประโยชน
เพ่ือการพักผอน 
และออกกําลัง
กาย 
 

ปละ 2 ครั้ง -กอสราง/ปรับปรงุ
สวนสาธารณะ 
ปรับปรุงภูมิทัศน 
จํานวน 13 หมูบาน 

กองชาง สํานักงานปลัด 



 
 

ความเช่ือมโยง
กบัยทุธศาสตร

จังหวดั 

ยุทธศาสตร อปท.
ในเขตจังหวัดใน
เขต  จ.พิษณุโลก 

ยุทธศาสตร อปท. เปาประสงค 
ตามพันธกจิ 

ตัวช้ีวดัระดบั
เปาประสงค
(ตัวช้ีวดัรวม) 

คาเปาหมาย กลยทุธ/แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวช้ีวดั 
ระดบักลยทุธ 

ความกาวหนา
ของเปาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หนวย
รับผดิชอบ 

หนวย
สนบัสนุน 61 62 63 64 

สรางการมีสวน
รวมของทุกภาค
สวนในการ
อนรุักษ ปองกนั
ฟนฟู ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
ส่ิงแวดลอม 
และแหลงน้ํา 
อยางย่ังยืน 

การจดัการ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
ส่ิงแวดลอมใหดํารง
ความสมบูรณและ
ย่ังยืน 

6.ดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

ประชาชน          
มีจิตสํานกึในการ
อนรุักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

สรางจิตสํานึกใน
การอนรุักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

1 1 1 1 การสงเสรมิและสนับสนนุ
การจดักจิกรรมและสราง
จิตสํานกึในการอนรุักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

สรางจิตสํานึกใน
การอนรุักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

ปละ 1 ครั้ง -พัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร
ของ อบต.ดาน
ส่ิงแวดลอม และ
รณรงคสราง
จิตสํานกึใน
สถาน
ประกอบการ 
จํานวน 1 ครั้ง 

สํานักงาน
ปลัด 

สํานักงาน
ปลัด 

อนรุักษ และ
พัฒนาแหลงน้ํา
และน้ําเพ่ือ
การเกษตรอยาง
เพียงพอและ
ปองกันปญหา
ภัยแลงและ
อุทกภัยในพ้ืนที ่

การจดัการ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
ส่ิงแวดลอมใหดํารง
ความสมบูรณและ
ย่ังยืน 

6.ดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

ประชาชนมีน้ําเพ่ือ
การอุปโภค บริโภค 
และทําการเกษตร 

พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือ
การอุปโภค บริโภค 
และทําการเกษตร 

2 2 2 2 การพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือ
การเกษตร  อุปโภค
บริโภคและการจัดการ
ระบบชลประทานและ
ปรับปรุงระบบน้ําบาดาล
ใหมีคุณภาพ 

พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือ
การอุปโภค บริโภค 
และทําการเกษตร 

ปละ 2-3 แหง -ขุดลอกบึง 
คลองสาธารณะ
ในพ้ืนทีต่ําบล 
ทางาม จํานวน 
11 แหง 
-ปรับปรุงภูมิ
ทัศน จํานวน 8 
แหง 
 

กองชาง สํานักงาน
ปลัด 

  6.ดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

  13 13 13 13  พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือ
การอุปโภค บริโภค 
และทําการเกษตร 

ปละ 13 
หมูบาน 

-ขุดบอบาดาล 
เปาลางบอ ขุด
บอน้ําตื้น  
จํานวน 13 
หมูบาน 

กองชาง สํานักงาน
ปลัด 

ปองกันและลด
มลพิษ ณ 
แหลงกําเนิด 

การจดัการ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
ส่ิงแวดลอมใหดํารง
ความสมบูรณและ
ย่ังยืน 

6.ดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

ปองกันและแกไข
ปญหามลพิษและ
ส่ิงแวดลอมตาง ๆ 

สงเสริมและ
สนับสนุน
การเกษตรแบบ
ปลอดสารพิษ 
ปรับปรุงดิน และ
ปองกันการเกิดไฟ
ปาในพ้ืนที ่
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 1 - การสงเสรมิและสนับสนนุ
การปองกนัและแกไข
ปญหามลพิษและ
ส่ิงแวดลอมตาง ๆ 

ปองกันและแกไข
ปญหามลพิษและ
ส่ิงแวดลอมตาง ๆ 

จํานวน 1 แหง -กอสราง/
ปรับปรุงโรงปุย
อินทรีย จํานวน 
1 แหง 
 

สํานักงาน
ปลัด 

สํานักงาน
ปลัด 



 
 

ความเช่ือมโยง
กบัยทุธศาสตร

จังหวดั 

ยุทธศาสตร อปท.
ในเขตจังหวัดใน
เขต  จ.พิษณุโลก 

ยุทธศาสตร อปท. เปาประสงค 
ตามพันธกจิ 

ตัวช้ีวดัระดบั
เปาประสงค
(ตัวช้ีวดัรวม) 

คาเปาหมาย กลยทุธ/แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวช้ีวดั 
ระดบักลยทุธ 

ความกาวหนา
ของเปาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หนวย
รับผดิชอบ 

หนวย
สนบัสนุน 61 62 63 64 

            -สนับสนนุการ
ปองกันไฟปา 
จํานวน 1 ครั้ง 

  

สงเสริม 
สนับสนุนการ
เปนศูนยกลาง
ดานการศึกษา 

การบริหารจัดการ
ดานการศึกษาแบบ
บูรณาการ และ
สงเสริมทํานุบํารุง
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปญา
ทองถิ่นใหคงอยู 

7.ดานการศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น 

พัฒนาหลักสูตร
และใหมีการจัด
การศึกษาเพ่ือการ
เรียนรูทกุรูปแบบ 
รวมทั้งในเรื่องที่
เกี่ยวของกับ
ประชาคมอาเซียน 

พัฒนาหลักสูตร
และใหมีการจัด
การศึกษาเพ่ือการ
เรียนรูทกุรูปแบบ
ใหมีคุณภาพ 

1 1 1 1 การสงเสรมิและสนับสนนุ
การพัฒนาหลักสูตรและ
ใหมีการจดัการศึกษาเพ่ือ
การเรียนรูทกุรูปแบบ 

พัฒนาหลักสูตร
และใหมีการจัด
การศึกษาเพ่ือการ
เรียนรูทกุรูปแบบ
ใหมีคุณภาพ 

ปละ 1 ครัง้ -การสงเสรมิ
และสนับสนุน
การพัฒนา
หลักสูตรและให
มีการจัด
การศึกษาเพ่ือ
การเรียนรูทกุ
รูปแบบ เชน 
การศึกษานอก
โรงเรียน ,ศูนย
พัฒนาเดก็เล็ก,
สถานศึกษาใน
เขตพ้ืนที่ตําบล
ทางาม จํานวน 
1 ครั้ง 

สํานักงาน
ปลัด 

สํานักงาน
ปลัด 

สงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

การบริหารจัดการ
ดานการศึกษาแบบ
บูรณาการ และ
สงเสริมทํานุบํารุง
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปญา
ทองถิ่นใหคงอยู 

7.ดานการศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น 

กอสรางปรับปรุง
และพัฒนา
สถานศึกษา วัสดุ 
อุปกรณ  ครุภัณฑ  
ส่ือการเรียนการ
สอน   

กอสรางปรับปรุง
และพัฒนา
สถานศึกษา วัสดุ 
อุปกรณ  ครุภัณฑ  
ส่ือการเรียนการ
สอน  ทีท่ันสมัย
และเพียงพอ 

1 1 1 1 การสงเสรมิและสนับสนนุ
ใหมีการกอสรางปรับปรุง
และพัฒนาสถานศึกษา 
วัสดุ อุปกรณ  ครุภัณฑ  
ส่ือการเรียนการสอน  ที่
ทันสมัยและเพียงพอ 

กอสรางปรับปรุง
และพัฒนา
สถานศึกษา วัสดุ 
อุปกรณ  ครุภัณฑ  
ส่ือการเรียนการ
สอน  ทีท่ันสมัย
และเพียงพอ 

ปละ 1 ครั้ง -กอสราง/
ปรับปรุงศูนย
พัฒนาเดก็เล็ก
บริหารจัดการ
ศูนยพัฒนาเดก็
เล็ก บริการรถ
รับสง จํานวน  
1 ครั้ง 

สํานักงาน
ปลัด 

สํานักงาน
ปลัด 

 การบริหารจัดการ
ดานการศึกษาแบบ
บูรณาการ และ
สงเสริมทํานุบํารุง
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปญา
ทองถิ่นใหคงอยู 

7.ดานการศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น 

 สงเสริมและ
สนับสนุนการจัดตั้ง
สภาวัฒนธรรม,การ
จัดงานประเพณ ี
ตาง ๆ ,คุณธรรม
จริยธรรม , ภูมิ
ปญญาทองถิน่ใน
พ้ืนที่ตําบลทางาม 
 

1 1 1 1 การสงเสรมิและสนับสนนุ
การจดักจิกรรมโครงการ
สงเสริมศิลปวฒันธรรม
แขนงตาง ๆ จารีต
ขนบธรรมเนียมประเพณี
และภูมิปญญาทองถิน่ 

สงเสริมและ
สนับสนุนการจัดตั้ง
สภาวัฒนธรรม,การ
จัดงานประเพณ ี
ตาง ๆ ,คุณธรรม
จริยธรรม , ภูมิ
ปญญาทองถิน่ใน
พ้ืนที่ตําบลทางาม 
 

ปละ 1 ครั้ง - สงเสรมิและ
สนับสนุนการ
จัดตั้งสภา
วัฒนธรรม,การ
จัดงานประเพณ ี
ตางๆ, คุณธรรม
จริยธรรม , ภูมิ
ปญญาทองถิน่
ในพ้ืนทีต่ําบล 
ทางาม 
จํานวน 1 ครั้ง  
 

สํานักงาน
ปลัด 

สํานักงาน
ปลัด 



 
 

ความเช่ือมโยง
กบัยทุธศาสตร

จังหวดั 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวดัในเขต   
จ.พษิณุโลก 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกจิ 

ตัวช้ีวดัระดบั
เปาประสงค
(ตัวช้ีวดัรวม) 

คาเปาหมาย กลยทุธ/แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวช้ีวดั 
ระดบักลยทุธ 

ความกาวหนา
ของเปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หนวย
รับผดิชอบ 

หนวย
สนบัสนุน 61 62 63 64 

พัฒนาและ
สงเสริม
ประสิทธภิาพ
การปฏิบัติงาน
ของบุคลากรเพ่ือ
ชวยเหลือและ
แกไขปญหา
ประชาชนใน
พ้ืนที ่

การบริหารจัดการ
ภาครัฐ ปองกนั
การทุจริต
ประพฤติมชิอบ
และธรรมาภิบาล 

8.ดานการเพ่ิม
ศักยภาพของ
องคกรปกครอง
สวนทองถิน่ 

การสงเสรมิและ
สนับสนุนการ
บริหารงานในดาน
ความมี
ประสิทธภิาพ    
ความโปรงใส   
รวดเร็ว และ
ถูกตองตาม
กฎหมาย 

อบต.ทางามมกีาร
บริหารงานในดาน
ความมี
ประสิทธภิาพ    
ความโปรงใส   
รวดเร็ว และ
ถูกตองตาม
กฎหมาย 

1 1 1 1 การสงเสรมิและ
สนับสนุนการ
บริหารงานในดานความ
มีประสิทธิภาพ    ความ
โปรงใส   รวดเร็ว และ
ถูกตองตามกฎหมาย 

อบต.ทางามมกีาร
บริหารงานในดาน
ความมี
ประสิทธภิาพ    
ความโปรงใส   
รวดเร็ว และ
ถูกตองตาม
กฎหมาย 

ปละ 1 ครั้ง -สนับสนนุศูนย
ขอมูลขาวสาร, 
อบต. สัญจรศูนย
ประสานงาน
องคกรชุมชน 
จํานวน 1 ครั้ง 

สํานักงานปลัด สํานักงานปลัด 

 การพัฒนาบริหาร
จัดการองคกร 
และสงเสริม
การบูรณาการการ
ทํางานรวมกัน 

8.ดานการเพ่ิม
ศักยภาพของ
องคกรปกครอง
สวนทองถิน่ 

อบรมสัมมนาการ
พัฒนาบุคลากร
และกลไกในการ
ประสานงาน
ระหวางองคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น 

บุคลากรไดรับ
ไดรับความรูจาก
การอบรมสัมมนา 
และมกีลไกในการ
ประสานงาน
ระหวางองคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น 

1 1 1 1 การสงเสรมิและ
สนับสนุนการอบรม
สัมมนาการพัฒนา
บุคลากรและกลไกใน
การประสานงาน
ระหวางองคกรปกครอง
สวนทองถิน่ 

บุคลากรไดรับ
ไดรับความรูจาก
การอบรมสัมมนา 
และมกีลไกในการ
ประสานงาน
ระหวางองคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น 

ปละ 1 ครั้ง -พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการ
ปฏิบัติงานและ
สงเสริมดาน
คุณธรรมจริยธรรม 
จํานวน 1 ครั้ง 

สํานักงานปลัด สํานักงานปลัด 

 การพัฒนาบริหาร
จัดการองคกร 
และสงเสริม
การบูรณาการการ
ทํางานรวมกัน 

8.ดานการเพ่ิม
ศักยภาพของ
องคกรปกครอง
สวนทองถิน่ 

จัดใหมีและ
ปรับปรุงพัฒนา
วัสดุอุปกรณ
เครื่องมือเครือ่งใช
ในการปฏิบัติงาน
และสถานที่
ปฏิบัติงาน 

จัดใหมีและ
ปรับปรุงพัฒนา
วัสดุอุปกรณ
เครื่องมือเครือ่งใช
ในการปฏิบัติงาน
และสถานที่
ปฏิบัติงานให
ครบถวน 

1 1 1 1 การสงเสรมิและ
สนับสนุนจัดใหมีและ
ปรับปรุงพัฒนาวัสดุ
อุปกรณเครือ่งมอื
เครื่องใชในการ
ปฏิบัติงานและสถานที่
ปฏิบัติงาน 

จัดใหมีและ
ปรับปรุงพัฒนา
วัสดุอุปกรณ
เครื่องมือเครือ่งใช
ในการปฏิบัติงาน
และสถานที่
ปฏิบัติงานให
ครบถวน 

ปละ 1 ครั้ง -จัดใหมีและ
ปรับปรุงพัฒนา
วัสดุอุปกรณ
เครื่องมือเครือ่งใช
ในการปฏิบัติงาน
และสถานที่
ปฏิบัติงานให
ครบถวน จํานวน 
1 ครั้ง 

สํานักงานปลัด สํานักงานปลัด 

 การพัฒนาบริหาร
จัดการองคกร 
และสงเสริม
การบูรณาการการ
ทํางานรวมกัน 

8.ดานการเพ่ิม
ศักยภาพของ
องคกรปกครอง
สวนทองถิน่ 

การสงเสริมและ
สนับสนุนใหมีการจัด
กิจกรรม  โครงการที่
สนับสนุน   นโยบาย
รัฐบาล  นโยบาย
จังหวัด  นโยบาย
ของกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น  
ยุทธศาสตรของชาติ  
ยุทธศาสตรกลุม
จังหวัดและจังหวัด 

จัดกิจกรรม  
โครงการที่สนับสนุน   
นโยบายรัฐบาล 
นโยบายจังหวัด 
นโยบายของกรม
สงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน  
ยุทธศาสตรของชาติ  
ยุทธศาสตรกลุม
จังหวัดและจังหวัด 

1 1 1 1 การสงเสรมิและ
สนับสนุนใหมกีารจัด
กิจกรรม  โครงการที่
สนับสนุนนโยบาย
รัฐบาล  นโยบายจังหวัด  
นโยบายของกรมสงเสรมิ
การปกครองทองถิน่  
ยุทธศาสตรของชาต ิ 
ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
และจังหวัด 

จัดกิจกรรม  
โครงการที่สนับสนุน    
นโยบายรัฐบาล 
นโยบายจังหวัด 
นโยบายของกรม
สงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน  
ยุทธศาสตรของชาติ  
ยุทธศาสตรกลุม
จังหวัดและจังหวัด 

ปละ 1 ครั้ง -จัดกิจกรรม  
โครงการที่สนับสนุน
นโยบายรัฐบาล  
นโยบายจังหวัด  
นโยบายของกรม
สงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน  ยุทธศาสตร
ของชาติ  
ยุทธศาสตรกลุม
จังหวัดและจังหวัด 
จํานวน 1 ครั้ง 
 

สํานักงานปลัด สํานักงานปลัด 



 
 

ความเช่ือมโยง
กบัยทุธศาสตร

จังหวดั 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวดัในเขต   
จ.พษิณุโลก 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกจิ 

ตัวช้ีวดัระดบั
เปาประสงค
(ตัวช้ีวดัรวม) 

คาเปาหมาย กลยทุธ/แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวช้ีวดั 
ระดบักลยทุธ 

ความกาวหนา
ของเปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หนวย
รับผดิชอบ 

หนวย
สนบัสนุน 61 62 63 64 

พัฒนาและ
สงเสริม
ประสิทธภิาพ
การปฏิบัติงาน
ของบุคลากรเพ่ือ
ชวยเหลือและ
แกไขปญหา
ประชาชนใน
พ้ืนที ่

การพัฒนาบริหาร
จัดการองคกร 
และสงเสริม
การบูรณาการการ
ทํางานรวมกัน 

8.ดานการเพ่ิม
ศักยภาพของ
องคกรปกครอง
สวนทองถิน่ 

การสงเสรมิและ
สนับสนุนจัดใหมี
การพัฒนารายได
ขององคการ
บรหิารสวนตําบล 

สงเสริมและ
สนับสนุนการ
พัฒนารายไดและ
จัดทําแผนที่ภาษี
ของ อบต.ทางาม 

1 1 1 1 การสงเสรมิและ
สนับสนุนจัดใหมกีาร
พัฒนารายไดของ
องคการบริหารสวน
ตําบล 

สงเสริมและ
สนับสนุนการ
พัฒนารายไดและ
จัดทําแผนที่ภาษี
ของ อบต.ทางาม 

ปละ 1 ครั้ง -สงเสรมิและ
สนับสนุนการ
พัฒนารายไดและ
จัดทําแผนที่ภาษี
ของ อบต.ทางาม 
จํานวน 1 ครั้ง 

สํานักงานปลัด สํานักงานปลัด 

   การสงเสรมิและ
สนับสนุนการ
จัดเก็บและการใช
ประโยชนขอมูล 
จปฐ. ขอมูล กชช 
2 ค. และขอมูล
อื่นที่เกี่ยวของ 

สงเสริมและ
สนับสนุนการ
สํารวจขอมลู
พ้ืนฐานตาง ๆ  

1 1 1 1 การสงเสรมิและ
สนับสนุนการจัดเก็บ
และการใชประโยชน
ขอมูล จปฐ. ขอมูล กชช 
2 ค. และขอมูลอื่นที่
เกี่ยวของ 

สงเสริมและ
สนับสนุนการ
สํารวจขอมลู
พ้ืนฐานตางของ
ตําบลทางาม 

ปละ 1 ครั้ง -สงเสรมิและ
สนับสนุนการ
สํารวจขอมลู
พ้ืนฐานตางของ
ตําบลทางาม 
จํานวน 1 ครั้ง 

สํานักงานปลัด สํานักงานปลัด 

สงเสริม 
สนับสนุนการ
เปนศูนยกลาง
ดานการศึกษา 
การบรกิารทาง
วิชาการและ ICT 

สงเสริมการพัฒนา
ปรับปรุงเทคโนโย
ลี ใหทันสมัย และ
การสราง
นวัตกรรมอยาง
ตอเนื่อง 

8.ดานการเพ่ิม
ศักยภาพของ
องคกรปกครอง
สวนทองถิน่ 

การสงเสรมิและ
สนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ  การ
ส่ือสารตาง ๆ  
และการจัดการ
ระบบ ICT ใหมี
ประสิทธภิาพ 

สนับสนุนและ
สงเสริมการ
พัฒนาเทคโนโลยี
ระบบสารสนเทศ
และอนิเตอรเน็ต
ประจําตําบลทา
งาม 

1 1 1 1 การสงเสรมิและ
สนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
การส่ือสารตาง ๆ  และ
การจดัการระบบ ICT 

สนับสนุนและ
สงเสริมการ
พัฒนาเทคโนโลยี
ระบบสารสนเทศ
และอนิเตอรเน็ต
ประจําตําบล   
ทางาม 

ปละ 1 ครั้ง -สนับสนนุและ
สงเสริมการพัฒนา
เทคโนโลยีระบบ
สารสนเทศและ
อินเตอรเนต็ประจาํ
ตําบลทางาม 

สํานักงานปลัด สํานักงานปลัด 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

สวนท่ี 4 การนําแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปไปสูการปฏิบัติ 

 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

หนวยงาน 

สนับสนุน 

1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน บริการชุมชน  และสังคม 

 

แผนงานเคหะและชุมชน กองชาง สํานักงานปลัด 

กองคลัง 

2. ดานคมนาคมขนสงและการจัดการผังเมือง บริการชุมชน  และสังคม 

 

แผนงานเคหะและชุมชน กองชาง สํานักงานปลัด 

กองคลัง 

3. ดานคมนาคมขนสงและการจัดการผังเมือง บริหารท่ัวไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน สํานักงานปลัด กองคลัง 

กองชาง 

4. ดานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน บริหารท่ัวไป แผนงานรักษาความสงบภายใน สํานักงานปลัด กองคลัง 

กองชาง 

5. ดานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน บริการชุมชน  และสังคม 

 

แผนงานสาธารณสุข สํานักงานปลัด กองคลัง 

กองชาง 

6. ดานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน บริการชุมชน  และสังคม 

 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน สํานักงานปลัด กองคลัง 

กองชาง 

7. ดานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน บริการชุมชน  และสังคม 

 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ สํานักงานปลัด กองคลัง 

กองชาง 

8. ดานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การดําเนินงานอ่ืน 

 

แผนงานงบกลาง สํานักงานปลัด กองคลัง 

กองชาง 

9. ดานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน บริการชุมชน  และสังคม 

 

แผนงานการศึกษา สํานักงานปลัด กองคลัง 

กองชาง 

10. ดานพัฒนาอาชีพและเพ่ิมรายได บริการชุมชน  และสังคม 

 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน สํานักงานปลัด กองคลัง 

กองชาง 



 
 

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

หนวยงาน 

สนับสนุน 

11. ดานพัฒนาอาชีพและเพ่ิมรายได บริการชุมชน  และสังคม 

 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน สํานักงานปลัด กองคลัง 

กองชาง 

12. ดานการทองเท่ียวและการบริการตาง ๆ บริการชุมชน  และสังคม 

 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ สํานักงานปลัด กองคลัง 

กองชาง 

13. ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

บริหารท่ัวไป แผนงานรักษาความสงบภายใน สํานักงานปลัด กองคลัง 

กองชาง 

14. ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร สํานักงานปลัด กองคลัง 

กองชาง 

15. ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

บริหารท่ัวไป แผนงานบริหารท่ัวไป สํานักงานปลัด กองคลัง 

กองชาง 

16. ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

บริการชุมชน  และสังคม 

 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน สํานักงานปลัด กองคลัง 

กองชาง 

17. ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

บริการชุมชน  และสังคม 

 

แผนงานเคหะและชุมชน สํานักงานปลัด กองคลัง 

กองชาง 

18. ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปญญาทองถ่ิน 

บริการชุมชน  และสังคม 

 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ สํานักงานปลัด กองคลัง 

กองชาง 

19. ดานการเพ่ิมศักยภาพขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

บริการชุมชน  และสังคม 

 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน สํานักงานปลัด กองคลัง 

กองชาง 

20. ดานการเพ่ิมศักยภาพขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

บริหารท่ัวไป แผนงานบริหารท่ัวไป สํานักงานปลัด กองคลัง 

กองชาง 

21. ดานการเพ่ิมศักยภาพขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

บริหารท่ัวไป แผนงานรักษาความสงบภายใน สํานักงานปลัด กองคลัง 

กองชาง 



 
 

 



ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (2561) (2562) (2563) (2564) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

     (ติดตั้งไฟฟารายทาง)

1 ติดตั้งไฟฟารายทาง เพื่อใหประชาชนมีความปลอดภัย หมูที่ 11 จุดบานนางพันอร 250,000 - - - 1 ประชาชนทั่วไป และประชาชน กองชาง
ในชีวิตและทรัพยสิน และความ - หมูที่ 3 จํานวน 2 จุด - 15000 - - 2 ต.ทางามไดรับความปลอดภัย
ปลอดภัยในการเดินทางในเวลา หมูที่ 12 บานนางประดับ - 65000 - - ในชีวิตและทรัพยสิน และไดรับ
กลางคืน หมูที่ 8 บานนายทองแดง-นายบุญชวย 280,000 - 1 ความปลอดภัยในการเดินทาง

- - - - หมูบาน ในเวลากลางคืน

         (ขยายเขตไฟฟา)

2 ขยายเขตไฟฟา หมูที่ 2  เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 2 จํานวน 2 จุด - - 300,000 - 3  ประชาชนในพื้นที่หมูที่ 2 กองชาง

มีไฟฟาใชครบทุกครัวเรือน 1. ซอยบานนางประสิทธิ์ โททอง จุด มีไฟฟาใชครบทุกครัวเรือน

 ระยะทาง 280 เมตร

เสาไฟฟา  จํานวน 5  ตน

2. ซอยบานนายรินทร อูนาท

ระยะทาง  100 ม. เสาไฟฟา

จํานวน  2 ตน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลทางาม  อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5 อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม และแหลงน้ํา อยางยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพิษณุโลกที่ : 7 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานการผังเมือง ระบบขนสงมวลชนและระบบโลจิสติกสใหเชื่อมโยงอยางเปนระบบ

    1. ยุทธศาสตร  ดานโครงสรางพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค



เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (2561) (2562) (2563) (2564) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

จํานวน 2 ครัวเรือน - - 265,000 -

บานนายผิน   กุลคง 

ระยะทาง 280 เมตร 

เสาไฟฟา จํานวน 8 ตน

3 ขยายเขตไฟฟา  หมูที่ 3 เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ หมูที่  3 จํานวน 3 ครัวเรือน 150,000 - - - 3 ประชาชนหมูที่ 3 มีไฟฟาใช กองชาง

มีไฟฟาใชครบทุกครัวเรือน บานนางนกครา กลิ่นมั่น ครัวเรือน ทุกครัวเรือน  และมีไฟฟาใชใน

ระยะทาง 300 เมตร การดําเนินงาน

4 ขยายเขตไฟฟา หมูที่ 8 เพื่อใหประชาชน หมูที่ 8 มีไฟฟา จํานวน 2 ครัวเรือน - - 70,000 - 2 ประชาชนหมูที่ 8 มีไฟฟาใช กองชาง

ใชครบทุกครัวเรือน เสาไฟตนสุดทาย-บานนายวันชนะ ครัวเรือน ทุกครัวเรือน  และมีไฟฟาใชใน

พิกุลทอง สุดเขต ม.8 การดําเนินงาน

5 ขยายเขตไฟฟา  หมูที่ 10 เพื่อใหประชาชน หมูที่ 10 จํานวน 3 จุด - - 190,000 - 3 ประชาชนหมูที่  10  มีไฟฟา กองชาง

มีไฟฟาใชครบทุกครัวเรือน จุดที่ 1 บานนายสรวง ถึงบานนายสมเกียรติ (งบอบต.) ครัวเรือน ใชทุกครัวเรือนและมีไฟฟาใชใน

จุดที่ 2 บานนางอํานวย-บานนายสําราญ การดําเนินงาน

จุดที่ 3 แยกถึงบานนางรินรดา มวงดี

6 ขยายเขตไฟฟา  หมูที่ 13 เพื่อใหประชาชน หมูที่ 13 จํานวน 3 ครัวเรือน 250,000 - - - 4 ประชาชนหมูที่  13  มีไฟฟา กองชาง

มีไฟฟาใชครบทุกครัวเรือน 1. นายเติมศักดิ์ รอดทองดี (งบอบต.) ครัวเรือน ใชทุกครัวเรือนและมีไฟฟาใชใน

2. นายณรงค รอดทองดี การดําเนินงาน

3. น.ส.สมหมาย ธูปบูชา

4. นายวัฒนา เนียมสวรรค

ที่ วัตถุประสงคโครงการ



เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (2561) (2562) (2563) (2564) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   ( ซอมแซมไฟฟารายทาง )

7 ซอมแซมไฟฟารายทาง เพื่อใหประชาชนในตําบลทางาม จํานวน   13  หมูบาน 100,000 100,000 100,000 100,000 13 ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

หมูที่   1 - 13 มีความปลอดภัยในชีวิตและ หมูบาน ในชีวิตและทรัพยสินและความ
และความปลอดภัยในการ (ตอป) ปลอดภัยในการสัญจร
สัญจรในเวลากลางคืน

   ( อื่น ๆ )

8 ติดตั้งแผงโซลาเซล หมูที่ 1 เพื่อใหประชาชนในตําบลทางาม จํานวน 3 ครัวเรือน - 300,000 - - 1 ประชาชนในตําบลทางาม กองชาง

มีไฟฟาใชครบทุกครัวเรือน (บานนายประทาน ฤทธิ์จีน, แหง มีไฟฟาใชครบทุกครัวเรือน

นายอารมณ  คงชื่น , 

นายบุญเกิด ฉิมไหล)

9 กอสรางระบบประปาหมูบาน เพื่อใหประชาชนมีน้ําสะอาด จํานวน 1  แหง 800,000 - -  - 1 ประชาชนหมูที่ 10 มีน้ําสําหรับ กองชาง

หมูที่ 10 ในการอุปโภค-บริโภคอยาง (กอสรางแบบหอถังสูง) แหง การอุปโภค - บริโภค

เพียงพอ เพียงพอตลอดทั้งป

            (ขยายเขตระบบประปา)

10 ขยายเขตประปา เพื่อใหประชาชนมีน้ําสะอาด  - เริ่มจากบานนายชาญ สมเดช 120,000 -  -  - 6 ประชาชนหมูที่  3   มีน้ําสําหรับ กองชาง

หมูที่  3 ในการอุปโภค-บริโภคอยาง ถึงบานนายเชื่อม บุญแจ ครัวเรือน การอุปโภค-บริโภคเพียงพอ

ระยะทาง  700 เมตร ตลอดทั้งป

จํานวน 6 ครัวเรือน

11 ขยายเขตประปา เพื่อใหประชาชนมีน้ําสะอาด  ขยายเขตประปาหมูบาน 300,000 -  -  - 1 ประชาชนหมูที่ 10  มีน้ําสําหรับ กองชาง

หมูที่  10 ในการอุปโภค-บริโภคอยาง หมูที่ 10 แหง การอุปโภค - บริโภคเพียงพอ

เพียงพอ ตลอดทั้งป

         (พัฒนาระบบประปา)

12 ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน เพื่อใหประชาชนมีน้ําสะอาด จํานวน  1  แหง 500,000 - - 1
ประชาชนในหมูที่ 5 มีน้ําสะอาด

กองชาง

หมูที่  5 ในการอุปโภค-บริโภคอยาง แหง ใชในการอุปโภค - บริโภค

เพียงพอและทั่วถึง อยางเพียงพอและทั่วถึง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค



เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (2561) (2562) (2563) (2564) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

        (กอสรางรางระบายน้ํา)

13 กอสรางรางระบายน้ํา เพื่อปองกันน้ําทวมขังและ หมูที่ 1 บานสวนปาน - 1,500,000 - - 1 ประชาชนไมไดรับผลกระทบ กองชาง

หมูที่   1 ปองกันแหลงเพาะพันธุเชื้อโรค บานนายชาญชัย เนียมเทศ จุด จากน้ําทวมขังภายในหมูบาน

ระยะทาง 1 ก.ม. - บานสวนปาน ไมมีแหลงเพาะพันธุเชื้อโรค

14 กอสรางรางระบายน้ํา เพื่อปองกันน้ําทวมขังและ เริ่มจากบานนายประดิษฐ พรมมา - - 300,000 - 1 ประชาชนไมไดรับผลกระทบ กองชาง

หมูที่   2 ปองกันแหลงเพาะพันธุเชื้อโรค ถึงบานนายชาตรี เพ็งเพชร จุด จากน้ําทวมขังภายในหมูบาน

ระยะทาง 270เมตร ไมมีแหลงเพาะพันธุเชื้อโรค

15 กอสรางรางระบายน้ํา เพื่อปองกันน้ําทวมขังและ เริ่มจากถนนใหญ - ถนนคอนกรีต 600,000 - - - 1 ประชาชนไมไดรับผลกระทบ กองชาง

หมูที่   4 ปองกันแหลงเพาะพันธุเชื้อโรค (บานนางจง เกตุรัตน) จุด จากน้ําทวมขังภายในหมูบาน

ระยะทาง 100 เมตร ไมมีแหลงเพาะพันธุเชื้อโรค

(รางตัว U มีฝาปด)

 - เริ่มจากบานนายอานนทถึง - - 300,000 - 1

คลองสาธารณประโยชน (คลองสงน้ํา) จุด

ระยะทาง 300 เมตร

16 กอสรางรางระบายน้ํา เพื่อปองกันน้ําทวมขังและ  - เริ่มจากบานนายเรวัต ถึงบาน - - 900,000 - 2 ประชาชนไมไดรับผลกระทบ กองชาง

หมูที่ 7 ปองกันแหลงเพาะพันธุเชื้อโรค นายนกเล็ก ระยะทาง 600 เมตร จุด จากน้ําทวมขังภายในหมูบาน

 - เริ่มจากบานนายยืน ถึงบาน 750,000 ไมมีแหลงเพาะพันธุเชื้อโรค

นายกวัก ระยะทาง 500 เมตร

       (ติดตั้งหอกระจายขาว / เสียงตามสาย)
17 ติดตั้งเสียงตามสาย เพื่อใหประชาชนไดรับขอมูลขาวสาร จํานวน  1  แหง - - 100,000 - 1  - ประชาชน  หมูที่  5 กองชาง

ประจําหมูบาน  หมูที่  5 อยางเพียงพอและทั่วถึง ติดตั้งเสียงตามสายพรอมอุปกรณ แหง ไดรับขอมูลขาวสารอยาง

เพียงพอและทั่วถึง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค



เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (2561) (2562) (2563) (2564) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

18 ติดตั้งเสียงตามสาย เพื่อใหประชาชนไดรับขอมูลขาวสาร จํานวน  1  แหง - - 250,000 - 1  - ประชาชน  หมูที่  6 กองชาง

ประจําหมูบาน  หมูที่  6 อยางเพียงพอและทั่วถึง ติดตั้งเสียงตามสายพรอมอุปกรณ แหง ไดรับขอมูลขาวสารอยาง

เพียงพอและทั่วถึง

19 กอสรางหอกระจายขาว เพื่อใหประชาชนไดรับขอมูลขาวสาร หอกระจายขาวพรอมอุปกรณ - - 250,000 - 1  - ประชาชน  หมูที่  9 กองชาง

ประจําหมูบาน หมูที่ 9 อยางเพียงพอและทั่วถึง เครื่องเสียง วิทยุเทป ไมโครโฟน แหง ไดรับขอมูลขาวสารอยาง

อุปกรณสายดิน ลําโพงพรอม เพียงพอและทั่วถึง

อุปกรณในการติดตั้ง

20 ติดตั้งเสียงตามสาย เพื่อใหประชาชนไดรับขอมูลขาวสาร จํานวน  1  แหง - -
100,000

- 1  - ประชาชน  หมูที่  11 กองชาง

ประจําหมูบาน  หมูที่  11 อยางเพียงพอและทั่วถึง ติดตั้งเสียงตามสายพรอมอุปกรณ แหง ไดรับขอมูลขาวสารอยาง

เพียงพอและทั่วถึง

21 ปรับปรุงหอกระจายขาว เพื่อใหประชาชนไดรับขอมูล จํานวน 1 แหง - - 250,000 - 1  - ประชาชน  หมูที่  1 กองชาง

ประจําหมูบาน  หมูที่  1 อยางเพียงพอและทั่วถึง  แหง ไดรับขอมูลขาวสารอยาง

เพียงพอและทั่วถึง

22 ตอเติมหองศูนย ศสมช. เพื่อใชประโยชนในการจัดกิจกรรม ขนาด 4 x 4 ตารางเมตร - 50,000 - - 1  - ประชาชนไดรับประโยชนจาก กองชาง

หมูที่ 5 ของหมูที่ 5 บานยาง ตําบลทางาม จํานวน 1 หอง แหง ศูนย ศสมช. ในการจัดกิจกรรม

ของหมูบาน

23 จัดทําปายหมูบาน เพื่อประชาสัมพันธเสนทางเขา ต.ทางาม - - 200,000 - 13  - ประชาชนทั่วไป ไดทราบ กองชาง

ปายซอยหมูบาน หมูบานและซอยเขาหมูบาน 13  หมูบาน หมูบาน ทางเขาหมูบาน และซอยเขา

หมูบาน

3,070,000 2,030,000 4,605,000 100,000

โครงการ วัตถุประสงค

รวม

ที่



ผ.05

เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (2561) (2562) (2563) (2564) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

            (กอสรางระบบประปา)

1 กอสรางระบบประปาหมูบาน เพื่อใหประชาชน หมูที่ 6 จํานวน  1  แหง - 4,500,000 - - 1 ประชาชน หมูที่ 6 กรมสงเสริมฯ

หมูที่  6 มีน้ําสะอาดเพียงพอในการ

 
ผูใชน้ําประมาณ 80 ครัวเรือน แหง มีน้ําสะอาดสําหรับการอุปโภค กรมทรัพยากรน้ํา

บริโภค บริโภคครบทุกครัวเรือน

2 กอสรางระบบประปาหมูบาน เพื่อใหประชาชน หมูที่ 7 จํานวน  1  แหง - - 4,500,000 - 1 ประชาชน หมูที่ 7 กรมสงเสริมฯ

หมูที่  7 มีน้ําสะอาดเพียงพอในการ

 
(ระบบประปาแบบผิวดิน) แหง มีน้ําสะอาดสําหรับการอุปโภค กรมทรัพยากรน้ํา

บริโภค บริโภคครบทุกครัวเรือน

3 กอสรางระบบประปาหอถังสูง เพื่อใหประชาชนมีน้ําสะอาด จํานวน 1 แหง 4,500,000
- - -

1 ประชาชนหมูที่ 8 มีน้ําสําหรับ กรมสงเสริมฯ

หมูที่  8 ในการอุปโภค-บริโภคอยาง แหง การอุปโภค - บริโภคเพียงพอ กรมทรัพยากรน้ํา

เพียงพอ ตลอดทั้งป

4,500,000 4,500,000 4,500,000 0

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

องคการบริหารสวนตําบลทางาม  อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5 อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม และแหลงน้ํา อยางยั่งยืน 

รวม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพิษณุโลกที่ : 7 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานการผังเมืองระบบขนสงมวลชนและระบบโลจิสติกสใหเชื่อมโยงอยางเปนระบบ

    1. ยุทธศาสตร  ดานโครงสรางพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค



ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (2561) (2562) (2563) (2564) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ติดตั้งไฟฟารายทาง เพื่อใหประชาชนมีความปลอดภัย หมูที่ 12 100,000 - - - 1 ประชาชนทั่วไป และประชาชน กองชาง

ในชีวิตและทรัพยสิน และความ - สามแยกหนองเตาเหล็ก แหง ต.ทางามไดรับความปลอดภัย

ปลอดภัยในการเดินทางในเวลา ในชีวิตและทรัพยสิน และไดรับ

กลางคืน ความปลอดภัยในการเดินทาง

ในเวลากลางคืน

2 ติดตั้งหมอมิเตอรไฟฟา เพื่อใหระบบประปาหมูที่ 10  ติดตั้งหมอมิเตอรไฟฟา 10,000 - - - 1  ระบบประปาหมูที่ 10 มีระบบ กองชาง

ระบบประปาหมูบาน มีไฟฟาใชในการผลิตน้ําประปา จํานวน 1 แหง แหง ไฟฟาใชในการผลิตน้ําประปา ทําให

หมูที่ 10 ประชาชนไดมีเพื่อการอุปโภค ประชาชนมีน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค

บริโภค

110,000 - - -

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพิษณุโลกที่ : 7 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานการผังเมือง ระบบขนสงมวลชนและระบบโลจิสติกสใหเชื่อมโยงอยางเปนระบบ

    1. ยุทธศาสตร  ดานโครงสรางพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลทางาม  อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5 อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม และแหลงน้ํา อยางยั่งยืน 

รวม



ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (2561) (2562) (2563) (2564) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 2  - เพื่อใหประชาชนไดสัญจร จํานวน  2  สาย ประชาชนหมูที่ 2 ไดรับ กองชาง

ไป - มาไดรับความสะดวกสบาย  - เริ่มจากบานนางนกเล็ก พระโฉม 780,000 - - - 1 ความสะดวก สบาย และ

และปลอดภัย ถึงบานนายบุญลือ จันทรดี ย. 450 เมตร เสนทาง ปลอดภัยในการสัญจร 

ก. 6 เมตร พรอมวางทอตามสภาพพื้นที่ ไป - มา

 - เริ่มจากศาลปูถึงวัดเกาะแกว - - 735,000 - 1

ก. 6 เมตร ย. 350 เมตร พรอมวางทอ เสนทาง

ตามสภาพพื้นที่

2 กอสรางถนนลาดยาง หมูที่  6 เพื่อใหประชาชน หมูที่ 6 และ  - สายบานทรงไทย คุมเจริญธรรม 1,000,000 - - - 1 ประชาชน หมูที่ 6 และ กองชาง

(แบบแคปซีล) ประชาชนทั่วไป มีการคมนาคม กวาง 6 เมตร ระยะทาง 500 เมตร เสนทาง ประชาชนทั่วไป  มีการ

ที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย คมนาคมสะดวก รวดเร็ว

และปลอดภัย

โครงการ วัตถุประสงค

   (กอสรางถนนลาดยาง)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลทางาม  อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก

งบประมาณและที่ผานมา

    2. ยุทธศาสตร  ดานคมนาคมขนสงและการจัดการผังเมือง

  2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 ศูนยกลางการบริการการคา โลจิสติกส และการขนสง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพิษณุโลกที่ : 7 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานการผังเมืองระบบขนสงมวลชนและระบบโลจิสติกสใหเชื่อมโยงอยางเปนระบบ

ที่



เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (2561) (2562) (2563) (2564) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      (กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)

3 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพื่อใหประชาชน หมูที่ 1 และ จํานวน 3 สาย ประชาชนหมูที่ 1 และ กองชาง

หมูที่ 1 ประชาชนทั่วไป มีการคมนาคม  - เริ่มจากบานนายสุวรรณถึงบานนางสติ - - 480,000 - 2 ประชาชนทั่วไป

ที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย กวาง 4 เมตร ยาว 185 เมตร เสนทาง มีการคมนาคม ที่สะดวก

 - เริ่มจากบานนายชัชวาล โฉมแดง - - 840,000 - รวดเร็ว และปลอดภัย

ถึงคลองสงน้ํากวาง 4 เมตร ยาว 230 เมตร

4 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน หมูที่  7  - บานนายแสวง แกวทองแท ถึง  - -  - 300,000 1 ประชาชน หมูที่ 7  และ กองชาง

หมูที่  7 ประชาชนทั่วไป  มีการคมนาคม บานนางสําเภา อุนวงศ ระยะทาง เสนทาง ประชาชนทั่วไป

สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 150  เมตร กวาง  4 เมตร มีการคมนาคมสะดวก

5 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน หมูที่ 8  - สายบานนางเกสร โตแตง ถึงคลอง - - 440,000 - 1 ประชาชน หมูที่ 8 และ กองชาง

หมูที่ 8 ประชาชนทั่วไป  มีการคมนาคม ชลประทาน ก. 4 เมตร ย. 200 เมตร เสนทาง ประชาชนทั่วไป

สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย  - นายณัฐพล ถึง คลองชลประทาน 950,000 - - - 1 มีการคมนาคมสะดวก

กวาง 4 เมตร ยาว 300 เมตร เสนทาง รวดเร็ว และปลอดภัย

(ตอจากโครงการฯ เดิม)

6 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน หมูที่ 10  - บานนายสมยศ เหม็นแดง - - 780,000 - 1 ประชาชน หมูที่ 10 กองชาง

หมูที่ 10 ประชาชนทั่วไป  มีการคมนาคม กวาง 4 เมตร ยาว 300 เมตร เสนทาง และประชาชนทั่วไป

สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว และปลอดภัย

7 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน หมูที่ 13  - ซอยเพชรศรี   ถึงที่นายวิง ธูปบูชา  - - 500,000  - 1 ประชาชนหมูที่ 13 และ กองชาง

หมูที่ 13 ประชาชนทั่วไป  มีการคมนาคม  กวาง 4 เมตร ยาว  200  เมตร เสนทาง ประชาชนทั่วไปมีการ
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย  - ซอยเพชรศรี - ลานตากผลผลิต 100,000 1 สะดวก รวดเร็ว และ

กวาง 4 เมตร ยาว 150  เมตร เสนทาง

8 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสามารถบริการประชาชน ถนน กวาง 6 เมตร ยาว 20 เมตร 100,000 -  -  - 1 อบต. สามารถบริการ กองชาง

พรอมวางทอระบายน้ํา ไดอยางสะดวก รวดเร็ว ไมเกิด พรอมรางระบายน้ํา กวาง 0.40 เสนทาง ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 

ที่ทําการ อบต.ทางาม และไมเกิดปญหาน้ําทวมขัง เมตร  ยาว  20  เมตร และไมเกิดปญหาน้ําทวมขัง

วัตถุประสงคที่ โครงการ



เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (2561) (2562) (2563) (2564) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

          (กอสรางถนนลูกรัง)

9 กอสรางถนนลูกรัง   หมูที่ 1 เพื่อใหประชาชนหมูที่ 1 และ สายบานนางระเบียบ  คําโบสถ - - 1,400,000 - 1  ประชาชนหมูที่ 1 และ กองชาง

ประชาชนทั่วไปมีการคมนาคมที่ ถึงแมน้ําแควนอย เสนทาง ประชาชนทั่วไป มีการคมนาคม 

สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย  กวาง 4 เมตร ยาว 1 กิโลเมตร ที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 

10 กอสรางถนนลูกรัง   หมูที่ 2 เพื่อใหประชาชนหมูที่  2  - นายนํา เพ็งเพชร ถึงถนนสายวัดโบสถ 252,000 - - - 1 ประชาชน หมูที่ 2 มีการ กองชาง

ประชาชนทั่วไปมีการคมนาคมที่  โปงแค กวาง 4 เมตร ยาว 120 เมตร เสนทาง คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย  - บานนายจําลอง รัตนกุล ถึงบาน - - - 300,000 1 และปลอดภัยและใชขนสง

นายอุทัย  หวาเกตุ กวาง 6 เมตร เสนทาง ผลผลิตทางการเกษตร

ยาว 450 เมตร พรอมวางทอ

ตามสภาพพื้นที่

 - ถนนสายวัดโบสถ - โปงแค ถึงบาน - - 150,000 - 1

นางศรีเพ็ญ  เพ็งเพชร กวาง 6 เมตร ยาว 100 เมตร เสนทาง

11 กอสรางถนนลูกรัง   หมูที่  5 เพื่อใหประชาชนหมูที่ 5 ประชาชน   - เริ่มจากถนนวัดโบสถ - นาขาม ถึง - - 240,000 - 1  ประชาชน หมูที่ 5 และ กองชาง

ทั่วไปมีการคมนาคมที่สะดวก บานนางอุทัย  ฤทธิ์จีน กวาง 4 เมตร เสนทาง ประชาชนทั่วไปมีการคมนาคม

รวดเร็วและปลอดภัย ยาวประมาณ 400 เมตร ที่สะดวก รวดเร็ว และ

 - เสนริมบึงจุดเริ่มตนถนนน้ําคบ 1,500,000 1 ปลอดภัย  และใชขนสง

ถึงบึงบานยาง กวาง 4 เมตร ยาว 700 เมตร เสนทาง ผลผลิตทางการเกษตร

12 กอสรางถนนลูกรัง   หมูที่  6 เพื่อใหประชาชนหมูที่ 6 ประชาชน จํานวน  2  สาย ประชาชน หมูที่ 6 และ กองชาง

ทั่วไปมีการคมนาคมที่สะดวก  - เริ่มจากบานคุมเนินสะอาด - - 225,000 - 2 ประชาชนทั่วไป

รวดเร็วและปลอดภัย ระยะทาง 300 เมตร กวาง 5 เมตร เสนทาง  มีการคมนาคมสะดวก

 - เริ่มจากบานนายเชาถึงบานนายสายลม - - 3,000,000 - รวดเร็ว และปลอดภัย

กวาง 4 เมตร ยาว 2,778 เมตร

พรอมวางทอตามสภาพพื้นที่

13 กอสรางถนนดินลูกรัง เพื่อใหประชาชนหมูที่ 7 และ  - เริ่มจากบานนายเย็น อุนวงศ - - 2,000,000 - 1 ประชาชน หมูที่ 7 และ กองชาง
หมูที่ 7 ประชาชนทั่วไปมีการคมนาคมที่ ถึงที่นางสมนึก พุกทอง  เสนทาง ประชาชนทั่วไปมีการ

รวดเร็วและปลอดภัย ระยะทาง 1 กิโลเมตร กวาง 4 เมตร คมนาคมสะดวก รวดเร็ว

โครงการ วัตถุประสงคที่



เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (2561) (2562) (2563) (2564) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 กอสรางถนนลูกรัง หมูที่  10 เพื่อใหประชาชนหมูที่ 10 และ สายบานนางชม ปุนปาน - - 375,000 - 1 ประชาชน หมูที่10 และ กองชาง

ประชาชนทั่วไปมีการคมนาคมที่ กวาง 4 เมตร เสนทาง ประชาชนทั่วไป

สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ระยะทาง 500 เมตร  มีการคมนาคมสะดวก

สายคลองโปรงนา ถึง โปรงกอก 200,000 -  - - 1 รวดเร็ว และปลอดภัย

กวาง 4 เมตร ยาว 2  กิโลเมตร เสนทาง

15 กอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหประชาชนหมูที่ 11 และ  - เริ่มจากบานนาย บรรพต อุนวงศ - - 150,000 - 1 ประชาชน หมูที่ 11 และ กองชาง

หมูที่ 11 ประชาชนทั่วไปมีการคมนาคมที่ ถึงบานนางปุย เพชรสะอาด เสนทาง ประชาชนทั่วไปมีการ
รวดเร็วและปลอดภัย ก. 4 เมตร ยาว 700 เมตร คมนาคมสะดวก รวดเร็ว

16 กอสรางถนนลูกรัง   หมูที่ 12 เพื่อใหประชาชนหมูที่ 12 และ  - สายบานนางกําไร สงเมา 420,000 - - - 1 ประชาชน หมูที่ 12 และ กองชาง

ประชาชนทั่วไปมีการคมนาคม กวาง 4 เมตร ยาว 300 เมตร เสนทาง ประชาชนทั่วไป  มีการ

ที่รวดเร็วและปลอดภัย คมนาคมสะดวก รวดเร็ว

17 กอสรางถนนลูกรัง   หมูที่ 13 เพื่อใหประชาชนหมูที่ 13 และ  - สายซอยหรรษา - 187,500 - - 1 ประชาชน หมูที่13 และ กองชาง

ประชาชนทั่วไปมีการคมนาคมที่ กวาง 3 เมตร ระยะทาง  250 เมตร เสนทาง ประชาชนทั่วไป  มีการ
รวดเร็วและปลอดภัย  - เริ่มจากบานที่นางดอกรัก กุลคง  - - 1,330,000  - 1 คมนาคมสะดวก รวดเร็ว

ถึงนายนิรันดร เนียมสวรรค เสนทาง  และปลอดภัย

กวาง 4 เมตร ระยะทาง 950 เมตร  

 - เริ่มจากที่นางเพนียด ถึงที่นายพิเชษฐ  - - - 1,400,000 2

เนียมสวรรค กวาง 4 เมตร ยาว 1 ก.ม. เสนทาง

 - สายหมูที่ 13 และหมูที่ 10 จากที่  - - - 1,500,000

นายนม กุลคง ถึงที่นายพอง แตงอ่ํา

กวาง 4 เมตร ยาว 1.5 ก.ม.

 - สายแยกเสาไฟที่นางน้ําคาง กุลคง - - 500,000 - 1

ถึงที่นายติ้ง  กุลคง กวาง 4 เมตร ยาว 300 เมตร เสนทาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค



เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (2561) (2562) (2563) (2564) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

        (ปรับปรุงถนนลูกรัง)

18 ปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ หมูที่ 4  - เริ่มจากบานนางงิ้ว  บุญเทียน ถึง - - 980,000 - 1 ประชาชนหมูที่ 4 กองชาง

หมูที่ 4 ประชาชนทั่วไป  มีการคมนาคม เชื่อมทางหมูที่  7  นานางสําเภา เสนทาง และประชาชนทั่วไป

สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย บางสีองค กวาง 5 เมตร ยาว 700 เมตร มีการคมนาคมสะดวก

19 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ หมูที่ 7  - สายบานนางสมพร ตุมเรือง ถึงบาน  -  - 100,000 1 ประชาชนหมูที่ 7 กองชาง

หมูที่ 7 ประชาชนทั่วไป  มีการคมนาคม นายหวล ดีจันทร ระยะทาง เสนทาง และประชาชนทั่วไป

สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 150  เมตร  กวาง  6  เมตร มีการคมนาคมสะดวก

20 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ หมูที่ 8  - คลองชลประทานถึงบานนายพวง  - - 1,300,000 - 2 ประชาชนหมูที่ 8 กองชาง

หมูที่ 8 ประชาชนทั่วไป  มีการคมนาคม เรือนกอน กวาง 6 เมตร ยาว 4 กิโลเมตร เสนทาง และประชาชนทั่วไป
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย กวาง 4 เมตร ยาว 1.3 กิโลเมตร มีการคมนาคมสะดวก

 - บานนายสุวรรณถึงบานนายสิง 1,700,000
กวาง 6 เมตร ยาว 1.7 กม.

21 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ หมูที่ 9  - (ตอ)จากโครงการเดิม นายเงิน เพชรดี - - 2,000,000 - 1 ประชาชนหมูที่ 9 กองชาง

หมูที่ 9 ประชาชนทั่วไป  มีการคมนาคม  กวาง 5 เมตร ยาว 1.5  กิโลเมตร เสนทาง และประชาชนทั่วไป

สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย  - บานนายลําดวน นอยนึ่ง ถึงบาน 700,000 - - - 1 มีการคมนาคมสะดวก

นายมลฑล ก. 5 เมตร ย. 700 เมตร เสนทาง

 - บานน.ส.สุดารัตน ถึงที่ พ.ต.ชํานาญ - - 800,000 - 2

ก. 5 เมตร ย. 800 เมตร เสนทาง

 - บานนายมนฑล ถึงที่นายมนัส เพชรดี - - 800,000 -

ก. 5 เมตร ย. 800 เมตร

22 ปรับปรุง/ซอมแซมถนน เพื่อใหประชาชนในพื้นที่   จัดซื้อวัสดุลูกรัง พรีมิกซ หิน ฯลฯ 500,000 500,000 500,000 500,000 3 ประชาชนในพื้นที่ ต.ทางาม กองชาง

ในพื้นที่ ต.ทางาม ประชาชนทั่วไป  มีการคมนาคม และจางเหมาปรับปรุง/ซอมแซมถนน ครั้ง และประชาชนทั่วไป

สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ในพื้นที่ตําบลทางาม มีการคมนาคมสะดวก

    (อื่น ๆ)

23 งานบํารุงรักษาทางที่ไดรับการ เพื่อบํารุงรักษาทางที่ไดรับการ   ถนนสายปกตามีหมูที่ 9 500,000 - -  - 1  - ประชาชนทั่วไป กองชาง

ถายโอนจากหนวยงานอื่น ถายโอนจากหนวยงานอื่น พล  3006  บํารุงปกติผิวจราจร เสนทาง และประชาชนในพื้นที่

ใหมีสภาพที่ใชงานได คอนกรีต , ปายจราจร (คสล.) ตําบลทางาม ที่สัญจร

ก. 5 เมตร ยาว 400 เมตร ไป - มา ไดรับความ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค



เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (2561) (2562) (2563) (2564) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

24 งานบํารุงรักษาทางที่ไดรับการ เพื่อบํารุงรักษาทางที่ไดรับการ  - ถนนลาดยาง สายบานทางาม - - 10,000,000 - - 1  - ประชาชนทั่วไป กองชาง

ถายโอนจาก รพช. ถายโอนจาก รพช. บานเขาไรศรีราชา ก. 5 เมตร ยาว เสนทาง และประชาชนในพื้นที่

ใหมีสภาพที่ใชงานได 5,575 ม. กม.ที่ 0+000 -5+575 มีการสัญจร ไป - มา

 ผิวจราจร , เสนจราจร , ปายจราจร ที่สะดวก ปลอดภัย

25 กอสรางจุดพักรถ /  - เพื่อเปนที่พักรถใหกับ  จํานวน  2 แหง 250,000 - - - 2 ประชาชนที่สัญจร กองชาง

ตลาดขายสินคา ผูสัญจร ไป - มา ไดมีสถานที่  - บริเวณหนาสถานีอนามัยตําบล แหง ไป-มามีสถานที่พักผอน

ริมถนน หมู 2 พักผอนและเปนแหลงสรางรายได  - บริเวณตรงขาม และเปนแหลงสราง

ของชุมชน บานนางสมาน  กุลคง รายไดใหกับชุมชน

26 ติดตั้งปายจราจร ปายเตือน เพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุ ตามจุดอันตราย จุดเสี่ยง 500,000 - - - 1 ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ กองชาง

สัญญาณเตือน ตามจุดอันตราย ทางถนนในการสัญจร ไป - มา และทางแยกรวม ครั้ง ทางถนนในการสัญจร

จุดเสี่ยง และทางแยกรวม ของประชาชนทั่วไป ไป - มา ของประชาชน

ทั่วไป

6,252,000 10,687,500 22,725,000 4,100,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

รวม



        2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (2561) (2562) (2563) (2564) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปองกันและลดอุบัติเหตุทาง  - เพื่อจัดตั้งจุดตรวจและลดอุบัติ  จํานวน 1 แหง 30,000 30,000 30,000 30,000 1 ครั้ง ประชาชนทั่วไปไดรับ สํานักงาน

ถนนชวงเทศกาลตาง ๆ เหตุทางถนนในชวงเทศกาล  - ชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต ตอป ความปลอดภัย สะดวก ปลัดฯ

( 7 วันอันตราย) ตาง ๆ อํานวยความสะดวกให สบาย ในการใชรถ

ผูใชรถใชถนน ใชถนนชวงเทศกาล

2 อบรมใหความรูขับขี่ปลอดภัย  - เพื่อใหความรูเกี่ยวการขับขี่ ประชาชนทั่วไป 30,000 30,000 30,000 30,000 1 ครั้ง ประชาชนไดรับความรู สํานักงาน

เพิ่มวินัยการจราจร ยานพาหนะและกฎหมาย ในเขตพื้นที่ตําบลทางาม (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตอป ดานการขับขี่ยานพาหนะ ปลัดฯ

การจราจรที่เกี่ยวของ และกฎหมายที่เกี่ยวของ

เกิดความปลอดภัยในการใชรถใชถนน

60,000 60,000 60,000 60,000

6,312,000 10,747,500 22,785,000 4,160,000

วัตถุประสงค

รวม

ที่ โครงการ

รวมทั้งสิ้น



ผ.05

เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (2561) (2562) (2563) (2564) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 1 เพื่อใหประชาชน หมูที่ 1 ,  10  - เริ่มจากบานนางธนภรณ  ไชยกุล 5,525,000 - - 1 ประชาชน หมูที่ 1,10 กรมสงเสริมฯ

ถึง หมูที่ 10 ประชาชนทั่วไป  มีการคมนาคม ถึงโรงสีนายเที่ยง มวงดี กวาง 6 เมตร เสนทาง และประชาชนทั่วไป อ.วัดโบสถ

สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย  ยาว 3,500 เมตร หนา 0.15 เมตร มีการคมนาคมสะดวก จ.พิษณุโลก

  วางทอ คสล. ตามสภาพพื้นที่ รวดเร็ว และปลอดภัย

2 กอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 3 เพื่อใหประชาชน หมูที่ 3  - เริ่มจากบานนางนิคม โตนอย - - 1,230,000 - 1 ประชาชน หมูที่ 3

ประชาชนทั่วไป  มีการคมนาคม ถึงเขต อบต.วัดโบสถ กวาง 5 เมตร เสนทาง และประชาชนทั่วไป

สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย  ยาว 820 เมตร หนา 0.15 เมตร มีการคมนาคมสะดวก

  วางทอ คสล. ตามสภาพพื้นที่ รวดเร็ว และปลอดภัย

3 กอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 9 เพื่อใหประชาชนในหมู 9  และ  - สายเขาหมูบาน - 4,500,000 - - 1 ประชาชนในหมู 9 และ กรมสงเสริมฯ

 ประชาชนทั่วไป มีการคมนาคม กวาง 5 เมตร ยาว 2.5 กิโลเมตร เสนทาง และประชาชนทั่วไป อ.วัดโบสถ

ที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย  - ที่นายมนัส เพชรดี ถึงบานนายเงิน - - 1,800,000 - 1  มีการคมนาคมสะดวก จ.พิษณุโลก

เพชรดี ก. 5 เมตร ย. 800 เมตร เสนทาง รวดเร็ว และปลอดภัย

4 กอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชน หมูที่ 11  - (ตอ)โครงการเดิมเริ่มจากบาน - - 2,500,000 - 1 ประชาชน หมูที่ 11 และ

หมูที่ 11 ประชาชนทั่วไป  มีการคมนาคม นายประจวบ ถึงถนนลาดยางวัดโบสถ เสนทาง ประชาชนทั่วไป มีการคมนาคม

สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย นาขาม กวาง 6 เมตร ยาว 1.5 สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย

เสนทางขนสงผลผลิตทาง ใชเปนเสนทางขนสง

การเกษตร ผลผลิตทางการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

องคการบริหารสวนตําบลทางาม  อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 ศูนยกลางการบริการการคา โลจิสติกส และการขนสง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพิษณุโลกที่ : 7 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานการผังเมืองระบบขนสงมวลชนและระบบโลจิสติกสใหเชื่อมโยงอยางเปนระบบ

    2. ยุทธศาสตร  ดานคมนาคมขนสงและการจัดการผังเมือง

  2.1 แผนงานเคหะและชุมชน



เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (2561) (2562) (2563) (2564) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 กอสรางถนนลาดยาง  หมูที่  12 เพื่อใหประชาชน หมูที่ 12  - เริ่มจากสี่แยกบานนายสนิท - - 4,000,000 - 1 ประชาชน หมูที่ 12 กรมสงเสริมฯ

ประชาชนทั่วไป  มีการคมนาคม ทองสอาด ถึงบานนายสมชาย ไชยมี เสนทาง และประชาชนทั่วไป อ.วัดโบสถ

สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย  กวาง 6 เมตร ยาว 1,470 เมตร มีการคมนาคมสะดวก จ.พิษณุโลก

 - เริ่มจากบานนางชะลอน  - - - 1,500,000 1 รวดเร็ว และปลอดภัย

 ถึงสามแยกสะพานคลองชลประธาน  เสนทาง

 กวาง 5 เมตร ยาว 500 เมตร  

(ซอมสรางถนนลาดยาง)

6 ซอมสรางถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชน หมูที่ 1  - เริ่มจากบานนางสมบูรณ  คุมพวง - - 1,000,000 - 1 ประชาชน หมูที่ 1 และ

หมูที่ 1 ประชาชนทั่วไป  มีการคมนาคม ถึง ร.ร.วัดเสนาสน เสนทาง ประชาชนทั่วไป มีการ

สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย กวาง 4 เมตร ยาว 600 เมตร คมนาคมสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

(กอสรางถนนคอนกรีต)

7 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน หมูที่  7  - บาน น.ส.สนม ถึง ถนนสายทางาม 1,500,000 - - - 1 ประชาชน หมูที่ 7  และ
หมูที่  7 ประชาชนทั่วไป  มีการคมนาคม โปงแค ก. 6 เมตร ย. 400 เมตร เสนทาง ประชาชนทั่วไป

สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย มีการคมนาคมสะดวก

8 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน หมูที่ 10  - สายโรงสีนายสรวง มวงดีถึงสะพาน 2,200,000 2 ประชาชน หมูที่ 10

หมูที่ 10 ประชาชนทั่วไป  มีการคมนาคม บานนายสมเกียรติ ทิมอน ก. 4 ม. ยาว 2 ก.ม. เสนทาง และประชาชนทั่วไป

สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย  - เสนลานตากผลผลิต - - 2,750,000 มีการคมนาคมสะดวก

กวาง  5  เมตร ระยะทาง  1 ก.ม. รวดเร็ว และปลอดภัย

                      (สะพาน)

9 กอสรางสะพานขามคลอง เพื่อใหความสะดวกสบายในการ ยาว 20 เมตร จํานวน 3 จุด - - 7,000,000 - 3 ประชาชนขามไปฝงตรง (ชลประทาน)

ชลประทาน  หมูที่  2 คมนาคมไปฝงตรงขาม 1. บริเวณระหวางนานายลวน จันทรดี จุด ขามไดสะดวก รวดเร็ว

(ขยายสะพาน) 2. บริเวณระหวางนานายสมศักดิ์ โตแตง ประหยัดคาใชจายและ

3. บริเวณ ที่ นายเกิด  มวงดี ประหยัดเวลาการเดินทาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค



เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (2561) (2562) (2563) (2564) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 กอสรางสะพาน เพื่อใหประชาชนทั่วไป กวาง 10 เมตร  ยาว 120  เมตร - - 30,000,000 - 1  - ประชาชนทั่วไป ทางหลวงชนบท

ขามแมน้ําแควนอย มีการคมนาคมที่สะดวกสบายและ จํานวน 1 แหง แหง และประชาชนในพื้นที่

ใชเปนเสนทางขนสงผลผลิตทางการ ตําบลทางาม ที่สัญจร

เกษตรและติดตอกับทาง องคการ ไป - มา ไดรับความ

บริหารสวนตําบลทางาม ไดสะดวก สะดวก ปลอดภัย

และรวดเร็วมากขึ้น
7,025,000 4,500,000 52,480,000 1,500,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

รวม



ผ.03

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (2561) (2562) (2563) (2564) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางถนนลาดยาง  หมูที่  5 เพื่อใหประชาชน หมูที่ 5 และ สายปากนาทราย - 6,000,000 - - 1 ประชาชน หมูที่ 5 (อบจ.พล.)

บานยาง ต.ทางาม ถึง หมูที่ 7 ประชาชนทั่วไป  มีการคมนาคม บานนายปรีชา อินทูล ถึง ม. 7 บานทาแกง เสนทาง และประชาชนทั่วไป

บานทาแกง สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ต.บานยาง กวาง 6 เมตร ยาว 4,000 เมตร  มีการคมนาคมสะดวก

 รวดเร็ว และปลอดภัย

2 กอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 13 เพื่อใหประชาชน หมูที่ 8 และ หลัง ร.ร.บานหนองปลิง หมูที่ 13
5,250,000 - - - 1 ประชาชน หมูที่ 8,13 และ

บานหนองสลุง ต.ทางาม ประชาชนทั่วไป มีการคมนาคม ถึง หมูที่ 8 บานหนองยาง ต.บานยาง เสนทาง ประชาชนทั่วไป มีการ

ถึง หมูที่ 8 บานหนองยาง ที่สะดวกสบาย และใชเปน กวาง 6 เมตร ยาว 3,500 เมตร คมนาคมสะดวก รวดเร็ว

ต.บานยาง เสนทางขนสงผลผลิตทาง ใชเปนเสนทางขนสง

การเกษตร ผลผลิตทางการเกษตร

3 กอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชน หมูที่ 9  - เริ่มจากบานนางฉลอง ไมตรีจิตร - 1,500,000 - - 1 ประชาชน หมูที่ 9 และ

แบบแอสฟลติกคอนกรีต ประชาชนทั่วไป  มีการคมนาคม ถึงบานนางพยับ หมูที่ 5 ต.บานยาง เสนทาง ประชาชนทั่วไปมีการคมนาคม
หมูที่ 9 ต.ทางาม ถึง หมูที่ 5 ต.บานยาง สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย กวาง 8.50 เมตร ยาว 500 เมตร สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

4 กอสรางถนนลาดยาง CAPE SEAL เพื่อใหประชาชน หมูที่ 10 และ  - บานนางวรรณา หมูที่ 10 ต.ทางาม  - 12,000,000 - - 1 ประชาชนทั่วไปมีการ

บานหัวคงคา หมูที่ 10 ต.ทางาม ประชาชนทั่วไป มีการคมนาคม ถึงหมูที่ 6 บานเขาน้ําสุด เสนทาง คมนาคมสะดวก รวดเร็ว

อ.วัดโบสถ-บานเขาน้ําสุด หมูที่ 6 ที่สะดวกสบาย และใชเปนเสนทาง ขนาดกวาง 6 เมตรยาว  8 กิโลเมตร ใชเปนเสนทางขนสง

อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ขนสงผลผลิตทางการเกษตร ผลผลิตทางการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพิษณุโลกที่ : 7 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานการผังเมืองระบบขนสงมวลชนและระบบโลจิสติกสใหเชื่อมโยงอยางเปนระบบ

    2. ยุทธศาสตร  ดานคมนาคมขนสงและการจัดการผังเมือง

  2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลทางาม  อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 ศูนยกลางการบริการการคา โลจิสติกส และการขนสง



เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (2561) (2562) (2563) (2564) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 กอสรางถนนลาดยาง บานหนองสลุง เพื่อใหประชาชน หมูที่ 13 และ  - สายหนาวัดเขาสาริกาหมูที่13 สิ้นสุด - - - 7,500,000 1 ประชาชนทั่วไปมีการ (อบจ.พล.)

หมูที่ 13 ถึงบานหนองยาง หมูที่ 8 ประชาชนทั่วไป มีการคมนาคม เขาขาดหมูที่ 8 บานหนองยาง ต.บานยาง เสนทาง คมนาคมสะดวก รวดเร็ว

ต.บานยาง อ.วัดโบสถ จ.พิษณุโลก ที่สะดวกสบาย และใชเปนเสนทาง กวาง 4 เมตร ยาว 5 กิโลเมตร ใชเปนเสนทางขนสง

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร ผลผลิตทางการเกษตร

6 กอสรางถนนลาดยาง บานหัววัง เพื่อใหประชาชน หมูที่ 13 และ  - สายบานนายน้ําฝน อุนวงค - 1,500,000 - 1 ประชาชนทั่วไปมีการ

หมูที่ 11 ถึงบานพรหมมาส หมูที่ 5 ประชาชนทั่วไป มีการคมนาคม หมูที่ 11 บานหัววัง ถึง หมูที่ 5 เสนทาง คมนาคมสะดวก รวดเร็ว

ต.บานยาง อ.วัดโบสถ จ.พิษณุโลก ที่สะดวกสบาย และใชเปนเสนทาง บานพรหมมาส ต.บานยาง ใชเปนเสนทางขนสง

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร กวาง 5 เมตร ยาว 670 เมตร ผลผลิตทางการเกษตร

(ซอมสรางถนนลาดยาง)

7 ซอมสรางถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชน หมูที่ 6 สายเนินมะคึด ถึง บานน้ําคบ - - 10,000,000  - 1 ประชาชน หมูที่ 6

บานเนินมะคึด หมูที่ 6  ต.วัดโบสถ ประชาชนทั่วไป  มีการคมนาคม กวาง 6/8 เมตร ยาว 15 กิโลเมตร เสนทาง และประชาชนทั่วไป

ผานหมูที่ 6 บานเขาไรฯ ต.ทางาม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย มีการคมนาคมสะดวกปลอดภัย 

บานน้ําคบ หมูที่ 4  ต.บานยาง

อ.วัดโบสถ  จ.พิษณุโลก

8 ซอมสรางถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชน หมูที่ 6  ถนนเสนหลังอําเภอวัดโบสถ - 15,687,500 - - 1 ประชาชน หมูที่ 6

บานวังเจก หมูที่ 12 เขตเทศบาล ประชาชนทั่วไป  มีการคมนาคม เขตเทศบาลวัดโบสถ - หมู 6 เขาไรฯ เสนทาง และประชาชนทั่วไป

ตําบลวัดโบสถ ถึงบานเขาไรศรีราชา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย กวาง 5 เมตร ยาว 6,275 เมตร มีการคมนาคมสะดวกปลอดภัย 

หมูที่ 6 ตําบลทางาม อ.วัดโบสถ

จ.พิษณุโลก

9 ซอมปรับเกรดผิวถนน เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ต.ทางาม 1. สายทรงไทย บานเขาไรฯ หมูที่ 6 105,300 - - - 5 ประชาชนในพื้นที่ ต.ทางาม

ในพื้นที่ตําบลทางาม ประชาชนทั่วไป  มีการคมนาคม ต.ทางาม ถึงเขตติดตอ หมูที่ 4 บานน้ําคบ เสนทาง ต.บานยางและประชาชนทั่วไป 

สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ต.บานยาง อ.วัดโบสถ จ.พิษณุโลก กวาง 4 เมตร ยาว 2.5 กิโลเมตร มีการคมนาคม สะดวก

2. สายบานหัววัง หมูที่ 11 84,240  รวดเร็ว และปลอดภัย

ต.ทางาม ถึงเขตติดตอ หมูที่ 4 บานน้ําคบ

ต.บานยาง อ.วัดโบสถ จ.พิษณุโลก กวาง 4 เมตร ยาว 2 กิโลเมตร

3. สายบานหนองสลุง หมูที่ 13 189,540

ถึงเขตติดตอ หมูที่ 8  บานหนองยาง

ต.บานยาง อ.วัดโบสถ จ.พิษณุโลก กวาง 4 เมตร ยาว 4.5 กิโลเมตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค



เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (2561) (2562) (2563) (2564) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4. สายบานหัวคงคา หมูที่ 10 240,926

ถึงเขตติดตอ หมูที่ 6 บานเขาน้ําสุด

ต.ทับยายเชียง อ.วัดโบสถ จ.พิษณุโลก กวาง 4 เมตร ยาว 5.72 กิโลเมตร

10 ซอมผิวจราจรถนนลาดยาง AC เพื่อบํารุงรักษาทางที่ไดรับการ  ทางหลวงหมายเลข 1220 - 18,602,500 - - 1  - ประชาชนทั่วไป กรมสงเสริมฯ

บานหัววัง หมูที่ 11 ต.ทางาม ถายโอนจากหนวยงานอื่น ตอนวัดโบสถ - นาขาม ระหวาง เสนทาง และประชาชนในพื้นที่ อ.วัดโบสถ

ถึงบานทาแกง หมูที่ 7 ต.บานยาง ใหมีสภาพที่ใชงานได กม. 2+925 ถึง กม. 8+240 ก.6/8 เมตร ตําบลทางาม ที่สัญจร จ.พิษณุโลก

(สายบานวังน้ําใส) ระยะทาง 5.315 กม. ซอมผิวจราจร ไป - มา ไดรับความ

ตีเสนจราจร, ปายจราจร สะดวก ปลอดภัย

11 กอสรางถนนลาดยาง   เพื่อใหประชาชน หมูที่ 8 และ  - สายวังน้ําปูนบานวังหนองแดง หมูที่ 8 11,900,000 - - - 1 ประชาชน หมูที่ 8 และ กองชาง

บานวังหนองแดง หมูที่ 8 ประชาชนทั่วไป มีการคมนาคม  ต.ทางาม ถึงหมูที่ 7 บานทาแกง เสนทาง ประชาชนทั่วไป  มีการ

ถึงบานทาแกง หมูที่ 7 ที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย  ต.บานยาง อ.วัดโบสถ จ.พิษณุโลก คมนาคมสะดวก รวดเร็ว

(สายวังน้ําปูน) กวาง 6 เมตร ยาว 3.4 กิโลเมตร และปลอดภัย
5,870,006 49,290,000 10,000,000 7,500,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

รวม



ผ.03/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (2561) (2562) (2563) (2564) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1

ซอมปรับเกรดผิวถนน

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ต.ทางาม 1. สายทรงไทย บานเขาไรฯ หมูที่ 6 105,300 - - - 5 ประชาชนในพื้นที่ ต.ทางาม อบจ.พล.

ในพื้นที่ตําบลทางาม ประชาชนทั่วไป  มีการคมนาคม ต.ทางาม ถึงเขตติดตอ หมูที่ 4 บานน้ําคบ เสนทาง ต.บานยางและประชาชนทั่วไป 

สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ต.บานยาง อ.วัดโบสถ จ.พิษณุโลก กวาง 4 เมตร ยาว 2.5 กิโลเมตร มีการคมนาคม สะดวก

2. สายบานหัววัง หมูที่ 11 84,240  รวดเร็ว และปลอดภัย

ต.ทางาม ถึงเขตติดตอ หมูที่ 4 บานน้ําคบ

ต.บานยาง อ.วัดโบสถ จ.พิษณุโลก กวาง 4 เมตร ยาว 2 กิโลเมตร

3. สายบานหนองสลุง หมูที่ 13 189,540

ถึงเขตติดตอ หมูที่ 8  บานหนองยาง

ต.บานยาง อ.วัดโบสถ จ.พิษณุโลก กวาง 4 เมตร ยาว 4.5 กิโลเมตร

4. สายบานหัวคงคา หมูที่ 10 240,926

ถึงเขตติดตอ หมูที่ 6 บานเขาน้ําสุด

ต.ทับยายเชียง อ.วัดโบสถ จ.พิษณุโลก กวาง 4 เมตร ยาว 5.72 กิโลเมตร

2 ซอมผิวจราจรถนนลาดยาง AC เพื่อบํารุงรักษาทางที่ไดรับการ  ทางหลวงหมายเลข 1220 18,602,500 - - - 1  - ประชาชนทั่วไป อบจ.พล.

บานหัววัง หมูที่ 11 ต.ทางาม ถายโอนจากหนวยงานอื่น ตอนวัดโบสถ - นาขาม ระหวาง เสนทาง และประชาชนในพื้นที่

ถึงบานทาแกง หมูที่ 7 ต.บานยาง ใหมีสภาพที่ใชงานได กม. 2+925 ถึง กม. 8+240 ก.6/8 เมตร ตําบลทางาม ที่สัญจร

(สายบานวังน้ําใส) ระยะทาง 5.315 กม. ซอมผิวจราจร ไป - มา ไดรับความ

ตีเสนจราจร, ปายจราจร สะดวก ปลอดภัย

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนตําบลทางาม  อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 ศูนยกลางการบริการการคา โลจิสติกส และการขนสง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพิษณุโลกที่ : 7 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานการผังเมืองระบบขนสงมวลชนและระบบโลจิสติกสใหเชื่อมโยงอยางเปนระบบ

    2. ยุทธศาสตร  ดานคมนาคมขนสงและการจัดการผังเมือง

  2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (2561) (2562) (2563) (2564) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 กอสรางถนนลาดยาง   เพื่อใหประชาชน หมูที่ 8 และ  - สายวังน้ําปูนบานวังหนองแดง หมูที่ 8 11,900,000 - - - 1 ประชาชน หมูที่ 8 และ อบจ.พล.

บานวังหนองแดง หมูที่ 8 ประชาชนทั่วไป มีการคมนาคม  ต.ทางาม ถึงหมูที่ 7 บานทาแกง เสนทาง ประชาชนทั่วไป  มีการ

ถึงบานทาแกง หมูที่ 7 ที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย  ต.บานยาง อ.วัดโบสถ จ.พิษณุโลก คมนาคมสะดวก รวดเร็ว

(สายวังน้ําปูน) กวาง 6 เมตร ยาว 3.4 กิโลเมตร และปลอดภัย
31,122,506 0 0 0รวม

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค



ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (2561) (2562) (2563) (2564) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ซอมสรางผิวจราจรลาดยาง เพื่อบํารุงรักษาทางที่ไดรับการ  - ถนนลาดยาง สายบานทางาม - 1,000,000 - - - 1  - ประชาชนทั่วไป กองชาง

สายบานทางาม หมูที่ 3 ถายโอนจาก รพช. บานเขาไรศรีราชา ก. 5 เมตร ยาว เสนทาง และประชาชนในพื้นที่

ถึงบานเขาไรศรีราชา หมูที่ 6 ใหมีสภาพที่ใชงานได 1,800 ม. กม.ที่ 0+000 -1+800 มีการสัญจร ไป - มา

 ผิวจราจร , เสนจราจร , ปายจราจร ที่สะดวก ปลอดภัย
1,000,000 0 0 0

            (ซอมสรางถนนลาดยาง)

รวม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพิษณุโลกที่ : 7 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานการผังเมืองระบบขนสงมวลชนและระบบโลจิสติกสใหเชื่อมโยงอยางเปนระบบ

    2. ยุทธศาสตร  ดานคมนาคมขนสงและการจัดการผังเมือง

  2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลทางาม  อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 ศูนยกลางการบริการการคา โลจิสติกส และการขนสง



ผ.01

3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (2561) (2562) (2563) (2564) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1  สงเสริมและสนับสนุน  - เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการดําเนิน  ศูนยยุติธรรมชุมชน อบต.ทางาม 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง  - ศูนยยุติธรรมชุมชนตําบลทางาม สํานักงาน

งานศูนยยุติธรรมชุมชน งานของศูนยยุติธรรมชุมชน อบต.ทางาม จํานวน 1  แหง ตอป ไดรับการสนับสนุนในการ ปลัดฯ

ตําบลทางาม  - เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน ดําเนินงานและมีเครือขายที่

การสรางเครือขายศูนยยุติธรรมชุมชน อบต.ทางาม เขมแข็ง

2 บรรเทาสาธารณภัย  - เพื่อชวยเหลือประชาชนในพื้นที่ต.ทางาม ประชาชนในพื้นที่ 200,000 200,000 200,000 200,000 1 ครั้ง  - ประชาชนในพื้นที่ตําบลทางาม สํานักงาน

 ที่ประสบภัยตางๆ เชน ภัยธรรมชาติ วาตภัย ตําบลทางาม หมู 1-13 ตอป ไดรับความชวยเหลืออยางทันทวงที ปลัดฯ

 ฯลฯ เปนการชวยเหลือในเบื้องตน ทั้งในดาน จัดซื้อวัสดุกอสราง เมื่อเกิดภัยธรรมชาติตาง ๆ

โครงสรางพื้นฐาน และดานคุณภาพชีวิต ซอมแซมถนน, ทอระบายน้ํา ฯลฯ

 - สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคใหกับ  - จัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค 200,000 200,000 200,000 200,000 1 ครั้ง  - ประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติ

ประชาชนที่ประสบความเดือดรอนเกี่ยวกับ เครื่องนุงหม เครื่องยังชีพใหกับ ตอป ไดรับการสนับสนุนเครื่องอุปโภค

ภัยธรรมชาติและเหตุการณตางๆ ผูประสบความเดือดรอนภายใน บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดรอน

เขตรับผิดชอบของ อบต.

3 การฝกอบรม/ทบทวน  - เพื่อฝกอบรม/ทบทวนความรู  อปพร.  ตําบลทางาม 120,000 120,000 120,000 120,000 1 ครั้ง  - อาสาสมัครปองกันภัยฝาย สํานักงาน

ปองกันภัยฝายพลเรือน เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตอป พลเรือนของ ศูนย อปพร. ปลัดฯ

อบต.ทางาม อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนของ องคการบริหารสวนตําบลทางาม 

ศูนย อปพร.องคการบริหารสวนตําบล ไดรับความรูและสามารถนําไปใช

ทางาม ในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

ข.  - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพิษณุโลกที่ : 5 การบริหารจัดการการทองเที่ยวใหไดมาตรฐานสากล และสงเสริมส

3. ยุทธศาสตร  ดานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 ศูนยกลางดานการศึกษา การบริการทางวิชาการ ดานสุขภาพ และ ICT

โครงการ

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลทางาม  อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก

  - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพิษณุโลกที่ : 4 การเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน และสงเสริมการจัดการที่ดินที่ทํากินของประชาชนใหถูกตอง

งบประมาณและที่ผานมา

วัตถุประสงคที่



เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (2561) (2562) (2563) (2564) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 ฝกอบรมและศึกษาดูงาน  - เพื่อฝกอบรมศึกษาดูงาน  อปพร.  ตําบลทางาม 120,000 120,000 120,000 120,000 1 ครั้ง  - อาสาสมัครปองกันภัยฝาย สํานักงาน

ของศูนยอาสามัครปองกันภัย เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตอป พลเรือนของ ศูนย อปพร. ปลัดฯ

ฝายพลเรือน อบต.ทางาม อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนของ องคการบริหารสวนตําบลทางาม 

ศูนย อปพร.องคการบริหารสวนตําบล ไดรับความรูและสามารถนําไปใช

ทางาม ในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง

5 ซอมแผนปองกันสาธารณภัย  - เพื่อใหประชาชนมีความพรอมในการ จํานวน  1  ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 1 ครั้ง  - ประชาชนมีความพรอมในการ สํานักงาน

ตําบลทางาม เตรียมการรับการปองกันสาธารณภัยตาง ๆ ตอป เตรียมการรับการเกิด อุบัติเหตุ ปลัดฯ

ในพื้นที่ตําบลทางาม และสาธารณภัยตาง ๆในพื้นที่

6 บริหารศูนย อปพร.  - เพื่อใหประชาชนมีความพรอมในการ จัดหาวัสดุ - อุปกรณที่จําเปน 100,000 100,000 100,000 100,000 1 ครั้ง  - ประชาชนมีความพรอมในการ สํานักงาน

อบต.ทางาม เตรียมการรับการปองกันสาธารณภัยตาง ๆ เชน วัสดุปองกัน , ดับเพลิง , หมวก ตอป เตรียมการรับการเกิด อุบัติเหตุ ปลัดฯ

ในพื้นที่ตําบลทางาม ฯลฯ และสาธารณภัยตาง ๆในพื้นที่

810,000 810,000 810,000 810,000รวม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค



3.2 แผนงานสาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (2561) (2562) (2563) (2564) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สงเสริมการดําเนินงาน  - เพื่อตั้งงบประมาณสมทบเปนคาใชจาย จํานวน   13  หมูบาน 90,000 90,000 90,000 90,000 1 ครั้ง  - ประชาชนไดรับการบริการ สํานักงาน

ระบบหลักประกันสุขภาพ ในการบริหารจัดการระบบหลักประกัน ตําบลทางาม ตอป ระบบหลักประกันสุขภาพ ปลัดฯ

ในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ สุขภาพของตําบลทางาม ในการดําเนินงานใน โรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบลทางาม ที่มีคุณภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ดานตางๆ เชน ดานโภชนาการ การเลี้ยงดูเด็ก ดานการบริการทางสาธารณสุข

อายุ 0 - 5 ป,การปองกันและระงับโรคติดตอ

โรคไขเลือดออก , ไขหวัดนก , ดูแลสุขภาวะ

ในชองปาก รักการแปรงฟน ฯลฯ

 - สนับสนุนงบประมาณใหกับคณะกรรม จํานวน  13  หมูบาน 82,500 82,500 82,500 82,500 1 ครั้ง  - อบต. ทางามไดสนับสนุน สํานักงาน

เพื่อพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานทุกหมูบาน 1. การพัฒนาศักยภาพ ตอป งบประมาณในการพัฒนา ปลัดฯ

 - เพื่อให อสม.ผูนําชุมชนและประชาชน ดานสาธารณสุขมูลฐาน สาธารณสุขมูลฐาน 

มีการพัฒนาศักยภาพ ความรูความสามารถ 2. การแกไขปญหาสาธารณสุข  - อสม.ผูนําชุมชนและประชาชน

ฝกทักษะในการดูแลจัดการและมีสวนรวม 3. การจัดบริการสุขภาพ มีการพัฒนาศักยภาพ ความรู

ในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว สงเสริมสุขภาพเบื้องตนในชุมชน ความสามารถฝกทักษะในการ

และชุมชนได ดูแลจัดการและมีสวนรวมในการ

 - เพื่อใหเกิดการรวมพลังในการแกไข ดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว

ปญหาดานสุขภาพตามสภาพปญหาและ และชุมชนได

ความตองการของหมูบาน  - เกิดการรวมพลังในการแกไข

ปญหาดานสุขภาพตามสภาพปญหาและความตองการ

2 ปองกันและระงับโรคติดตอ 1.เพื่อปองกันและกําจัดยุงลาย  1. จัดซื้อทรายอะเบท และสาร 100,000 100,000 100,000 100,000 1 ครั้ง  - ประชาชนภายในตําบลตําบล สํานักปลัดฯ

โรคไขเลือดออกและโรคระบาด 2.เพื่อลดอัตราการปวยไมใหเกินรอยละ เคมีเพื่อฉีดพนกําจัดยุงลาย ตอป ปลอดภัยจากโรคไขเลือดออก

79 ตอแสนประชากร 2. น้ํายาสําหรับพนกําจัดยุงลาย อัตราการปวยดวยโรคไขเลือดออก

3.เพื่อใหคาดัชนีลูกน้ํายุงลาย CI,BI ไม ตัวแก ไมเกิน 79/แสนประชากร

เกินรอยละ 10 ฯลฯ คา CI,BI ไมเกินรอยละ 10

ที่ วัตถุประสงคโครงการ

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (2561) (2562) (2563) (2564) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 จัดหาวัคซีนปองกัน 1. เพื่อใหประชาชนปลอดภัยจาก พื้นที่ตําบลทางาม 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง 1. ลดอัตราการสัมผัสโรคการ สํานักปลัดฯ

โรคพิษสุนัขบาและ โรคพิษสุนัขบา จํานวน 13 หมูบาน ตอป ตายของประชาชนตอการเปน

ยาคุมกําเนิดในสัตว 2. เปนการปองกันการติดตอของ โรคพิษสุนัขบา

ของชุมชน โรคพิษสุนัขบาที่อาจจะมีขึ้น 2. ไมมีโรคพิษสุนัขบาเกิดขึ้น

3.ไมมีผูเสียชีวิตดวยโรคพิษสุนัขบา ในหมูบานและตําบล

3. เปนการประหยัดงบประ

มาณแผนดิน และคาใชจาย

ของประชาชนในการดูแลรักษา

ผูปวยอันเนื่องมาจากโรค

พิษสุนัขบา

4. ใหชุมชนมีสวนรวมในการ

ปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา

292,500 292,500 292,500 292,500

3.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (2561) (2562) (2563) (2564) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปองกันและแกไขปญายาเสพติด  - เพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติด จํานวน  1  ครั้ง 25,000 25,000 25,000 25,000 1 ครั้ง  - ดํารงความเปนหมูบานชุมชนเขม สํานักงาน

ในหมูบานและชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ประชาชนในพื้นที่ตําบลทางาม ตอป พลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด ปลัดฯ

ตําบลทางามหางไกลจากยาเสพติด ตามกระบวนการขั้นตอนใหยั่งยืนและถาวร

เอาชนะยาเสพติดอยางยั่งยืน

 - ประชาชนไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด

2 เศรษฐกิจพอเพียง  - เพื่อสงเสริมการดําเนินงานตามทฤษฎี ตําบลทางาม 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง  - ครอบครัวในพื้นที่ตําบลทางาม สํานักงาน

(โรงเรียนในเขตพื้นที่) เศรษฐกิจพอเพียง และการปองกันและแกไข ร.ร.ในเขต อบต.ทางาม ตอป ไดใชชีวิตประจําวันโดยใชปรัชญา ปลัดฯ

ปญหายาเสพติดใหกับครอบครัวในพื้นที่ จํานวน 3 โรงเรียน และ เศรษฐกิจพอเพียงและไมยุงเกี่ยว

ตําบลทางาม กับยาเสพติด

รวม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (2561) (2562) (2563) (2564) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 การจัดกิจกรรมวันเด็ก  เพื่อสงเสริมใหเยาวชนในวัยเรียนเปน ร.ร.ในเขต อบต.ทางาม 60,000 60,000 60,000 60,000 1 ครั้ง  - เยาวชนในพื้นที่ตําบลทางาม สํานักงาน

ประจําป เยาวชนที่ดี  รูหนาที่ มีคุณภาพ  กลาคิด จํานวน 3 โรงเรียน และ ตอป รูจักหนาที่ของตน กลาคิด กลาทํา ปลัดฯ

กลาทํา กลาตัดสินใจ  มีเหตุผล รักทองถิ่น ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 แหง กลาแสดงออก เกิดความภาคภูมิใจ

ภาคภูมิใจในทองถิ่นตนเอง ในทองถิ่นของตนเอง

4 อบรมและ  - เพื่อจัดการฝกอบรม สัมมนา ทัศนศึกษา 1. บุคลากร   250,000 250,000 250,000 250,000 1 ครั้ง  - ประชาชน บุคลากรของ อบต. สํานักงาน

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ดูงานนอกสถานที่ เกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพ 2. ประชาชน  ตอป ทางาม ไดรับความรู จากการ ปลัดฯ

เพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชน ของประชาชน บุคลากรขององคการบริหาร 4. ผูนําชุมชน  ฝกอบรมสัมมนาทัศนศึกษาดูงาน

สวนตําบลทางาม 5. อสม.      นอกสถานที่ และนํามาใช

ฯลฯ ประโยชนในการพัฒนาศักยภาพ

5 จัดประชาคมตําบล  - เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม จํานวน  1  ครั้ง 30,000 30,000 30,000 30,000 1 ครั้ง  - ประชาชนมีสวนรวมในการ สํานักงาน

เพื่อจัดทําแผนพัฒนา อบต. ในการจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหาร ตอป จัดทําแผนพัฒนาขององคการ ปลัดฯ

สวนตําบลทางาม บริหารสวนตําบลทางาม

6 การประชาคมหมูบาน  - เพื่อตองการทราบถึงปญหา จํานวน  1  ครั้ง 30,000 30,000 30,000 30,000 1 ครั้ง  - ประชาชนไดรวมเสนอ สํานักงาน

(อบต.สัญจร ระดับหมูบาน) ความตองการของประชาชน ตอป ปญหาความตองการเพื่อบรรจุ ปลัดฯ

อยางแทจริงเพื่อนํามาพัฒนาอบต. ไวในแผนพัฒนาขององคการ

ใหมีประสิทธิภาพ บริหารสวนตําบลทางาม

7 ฝกอบรมลูกเสือชาวบาน 1. เพื่อเปนการดําเนินการตามนโยบาย ประชาชนในพื้นที่ 150,000 150,000 150,000 150,000 1 ครั้ง  -ประชาชนในพื้นที่ตําบลที่เขารับ สํานักงาน

องคการบริหารสวนตําบลทางาม ปกปองสถาบันสําคัญของคนในชาติ ตําบลทางาม จํานวน  50  คน ตอป การฝกอบรมฯ ไดรับความรู และ ปลัดฯ

และกอใหเกิดสันติสุข  ความสงบ และ มีความเขาใจในบทบาทหนาที่

ความสามัคคีของคนในชาติ ของลูกเสือชาวบาน และนําไป

2. เพื่อเสริมสรางพฤติกรรม พัฒนาจิตใจ ปฏิบัติไดอยางถูกตอง

คุณธรรม จริยธรรม และวินัยของลูกเสือ

ชาวบานในการมีสวนรวมพัฒนาสังคมไทย

3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของลูกเสือชาวบาน

ใหเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ ยึดมั่นและ

ปฏิบัติตามพระบรมราโชบายอุดมการณ

เจตนารมณ คําปฏิญาณ กฎและธรรม

เนียมประเพณีของลูกเสือชาวบาน ฯลฯ

ที่ วัตถุประสงคโครงการ



เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (2561) (2562) (2563) (2564) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 สงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม  - เพื่อฝกอบรมใหความรู การทําเกษตร   จํานวน  1  ครั้ง 65,000 65,000 65,000 65,000 1 ครั้ง  - ประชาชน และเยาวชน สํานักงาน

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 1. ประชาชนในพื้นที่ ต.ทางาม ตอป มีความรูในการทําเกษตร ปลัดฯ

พอเพียงใหกับประชาชนในพื้นที่ตําบลทางาม 2. โรงเรียนในพื้นที่ตําบลทางาม ทฤษฎีใหมและหลักปรัชญา

 - สงเสริมการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 3. ครัวเรือนในพื้นที่ ต.ทางาม เศรษฐกิจพอเพียงสามารถ

พอเพียงไปใชในชีวิตประจําวัน หมูบานละ 2 ครัวเรือน นําไปประยุกตใชในชีวิต

 - สงเสริมการจัดทําบานตัวอยางตาม ประจําวัน

แนวเศรษฐกิจพอเพียง เปนแบบอยางแก

เกษตรกรในพื้นที่

630,000 630,000 630,000 630,000รวม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค



3.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (2561) (2562) (2563) (2564) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 แขงขันกีฬาตําบลทางาม  - เพื่อสงเสริมการแขงขันกีฬา และการ ตําบลทางาม หมูที่ 1 - 13 80,000 80,000 80,000 80,000 1 ครั้ง  -ประชาชนตําบลทางามมีสุขภาพ สํานักงาน

ดูแลสุขภาพใหสมบูรณแข็งแรง สงนักกีฬาเขารวมแขงขัน ตอป ที่สมบูรณแข็งแรง และรวมกิจกรรม ปลัดฯ

 - สงเสริมความสามัคคีของแตละหมูบาน ตาง ๆ เพื่อเสริมสรางความสามัคคี

ในเขตตําบลทางาม

2 สงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬา  - เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการสง 50,000 50,000 50,000 50,000 1 ครั้ง  - ประชาชนไดรับการสนับสนุน สํานักงาน

นักกีฬาเขารวมการแขงขันในรายการตาง ๆ ตอป งบประมาณในการเขารวมการ ปลัดฯ

 เชน คาพาหนะคาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก แขงขันในรายการตาง ๆ

คาอุปกรณกีฬา คาชุดกีฬา คาใชจาย

เบ็ดเตล็ด คาตอบแทนเจาหนาที่ฯ ฯลฯ

3 กอสรางลานกีฬาตานยาเสพติด  - เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 2 และหมูบาน  - กอสรางลานกีฬา - - 160,000 - 1  - ประชาชนมีสุขภาพ พลานามัย กองชาง

หมูที่ 2 ใกลเคียงมีที่สําหรับเลนกีฬาและออกกําลังกาย ขนาด 100 ตารางวา แหง ที่สมบูรณแข็งแรง และรูจักใช

และใชเปนที่พักผอนหยอนใจ บริเวณที่สาธารณประโยชน เวลาวางใหเกิดประโยชน

4 จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย  - เพื่อจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายใหกับประชาชน จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย 200,000 - - - 1 ครั้ง  - ประชาชนในเขตพื้นที่ต.ทางาม อบจ.พล.

ประจําศูนยกีฬาหมูบาน/ตําบล ในพื้นที่ตําบลทางามไดออกกําลังกาย ศูนยกีฬาภายในตําบลทางาม มีอุปกรณในการออกกําลังกาย 

 - เพื่อสงเสริมใหประชาชนรักการออกกําลังกาย  - ประชาชนรักการออกกําลังกายและ

และรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

330,000 130,000 290,000 130,000รวม

ที่ โครงการ

งบประมาณและที่ผานมา

วัตถุประสงค



3.5 แผนงานงบกลาง

เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (2561) (2562) (2563) (2564) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สนับสนุนเบี้ยยังชีพใหประชาชน  - เพื่อสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  - จํานวนผูสูงอายุ  7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 12 ครั้ง  - ผูสูงอายุ สํานักงาน

ภายในตําบลทางาม ในพื้นที่ตําบลทางาม ในพื้นที่ตําบลทางาม ตอป ไดรับเบี้ยยังชีพเพื่อนําไปใชจาย ปลัดฯ

(ผูสูงอาย)ุ ในการดํารงชีพครบถวนเพียงพอ

และทั่วถึง

2 สนับสนุนเบี้ยยังชีพใหประชาชน  - เพื่อสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูพิการ  - จํานวนผูพิการ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 12 ครั้ง  - ผูพิการ สํานักงาน

ภายในตําบลทางาม ในพื้นที่ตําบลทางาม ในพื้นที่ตําบลทางาม ตอป ไดรับเบี้ยยังชีพเพื่อนําไปใชจาย ปลัดฯ

(ผูพิการ) ในการดํารงชีพครบถวนเพียงพอ

และทั่วถึง

3 สนับสนุนเบี้ยยังชีพใหประชาชน  - เพื่อสนับสนุนเบี้ยยังชีพ(ผูปวยเอดส)  - จํานวนผูติดเชื้อเอดส 60,000 60,000 60,000 60,000 12 ครั้ง  - ผูปวยเอดส สํานักงาน

ภายในตําบลทางาม ในพื้นที่ตําบลทางาม ในพื้นที่ตําบลทางาม ตอป ไดรับเบี้ยยังชีพเพื่อนําไปใชจาย ปลัดฯ

(ผูปวยเอดส) ในการดํารงชีพครบถวนเพียงพอ

และทั่วถึง

9,060,000 9,060,000 9,060,000 9,060,000

11,122,500 10,922,500 11,082,500 10,922,500

ที่

รวมทั้งสิ้น

รวม

โครงการ วัตถุประสงค



ผ.01

3.1 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (2561) (2562) (2563) (2564) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 คายธรรมะตานยาเสพติด  - เพื่ออบรมใหความรูดานคุณธรรม  เยาวชนในวัยเรียน ร.ร.ในเขต 40,000 40,000 40,000 40,000 1 ครั้ง  - เยาวชนในวัยเรียนในพื้นที่ สํานักงาน

จริยธรรมเยาวชนในวัยเรียนในพื้นที่  พื้นที่ตําบลทางาม ตอป ตําบลทางามไดรับความรูดาน ปลัดฯ

ตําบลทางาม 1. ร.ร. วัดเสนาสน  คุณธรรมจริยธรรม และสามารถ

2. ร.ร. บานหนองปลิง นําไปใชประโยชนในชีวิต

3. ร.ร. เขาไรศรีราชา ประจําวัน

2 กีฬานักเรียนสัมพันธ  - เพื่อใหเยาวชนในวัยเรียนในเขตพื้นที่  เยาวชนในวัยเรียน ร.ร.ในเขต 40,000 40,000 40,000 40,000 1 ครั้ง  - เยาวชนในวัยเรียนในเขตพื้นที่ สํานักงาน

ตานสิ่งเสพติด ต.ทางามไดรับความรูทักษะในการแขงขัน พื้นที่ตําบลทางาม ตอป ตําบลทางามไดรับความรูทักษะ ปลัดฯ

กีฬา วอลเลยบอล  ฟุตบอล ตะกรอ และ 1. ร.ร. วัดเสนาสน  231 คน ในการแขงขันกีฬาวอลเลยบอล

เปตอง เปนตน 2. ร.ร. บานหนองปลิง 59 คน ฟุตบอล ตะกรอ และเปตอง

3. ร.ร. เขาไรศรีราชา 61 คน

80,000 80,000 80,000 80,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลทางาม  อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 ศูนยกลางดานการศึกษา การบริการทางวิชาการ ดานสุขภาพ และ ICT

ข. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 สงเสริมความเขมแข็งทางสังคม และความมั่นคงตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

  - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพิษณุโลกที่ : 2 การบริหารจัดการดานการศึกษาแบบบูรณาการ และสงเสริมทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

3. ยุทธศาสตร  ดานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

รวม



ผ.03

                  3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (2561) (2562) (2563) (2564) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางสวนสุขภาพ  - เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 2 และหมูบาน  - กอสรางสวนสุขภาพ 2,000,000 - - - 1  - ประชาชนมีสุขภาพ พลานามัย อบจ.พล.

ตําบลทางาม ใกลเคียงมีที่สําหรับเลนกีฬาและออกกําลังกาย จํานวน 1 แหง แหง ที่สมบูรณแข็งแรง และรูจักใช

และใชเปนที่พักผอนหยอนใจ สถานที่ หมูที่ 1 บานสวนปาน เวลาวางใหเกิดประโยชน

(ที่สาธารณะตรงขามวัดเสนาสน)

2,000,000 0 0 0

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนตําบลทางาม  อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 ศูนยกลางดานการศึกษา การบริการทางวิชาการ ดานสุขภาพ และ ICT

ข. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 สงเสริมความเขมแข็งทางสังคม และความมั่นคงตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

รวม

  - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพิษณุโลกที่ : 4 การเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน และสงเสริมการจัดการที่ดินที่ทํากินของประชาชนใหถูกตอง

3. ยุทธศาสตร  ดานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค



ผ.01

3.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (2561) (2562) (2563) (2564) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับสภาพที่อยูอาศัย  - เพื่อใหผูพิการในพื้นที่ตําบลทางามมีที่อยู ผูพิการในพื้นที่ 30,000 30,000 30,000 30,000 1 ครั้ง  - ผูพิการมีที่อยูอาศัยที่คงทน สํานักงาน

สําหรับคนพิการ อาศัยที่คงทนถาวรสามารถดํารงชิวิตอยูได ตําบลทางาม ตอป ถาวรสามารถดํารงชีวิตอยูได ปลัดฯ

(ขออุดหนุนหนวยงานอื่น) อยางปลอดภัย

30,000 30,000 30,000 30,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ โครงการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ

องคการบริหารสวนตําบลทางาม  อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 ศูนยกลางดานการศึกษา การบริการทางวิชาการ ดานสุขภาพ และ ICT

รวม

ข. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 สงเสริมความเขมแข็งทางสังคม และความมั่นคงตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

  - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพิษณุโลกที่ : 4 การเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน และสงเสริมการจัดการที่ดินที่ทํากินของประชาชนใหถูกตอง

3. ยุทธศาสตร  ดานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน



ผ.01

4.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (2561) (2562) (2563) (2564) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ฝกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพ  - เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีความรู  - ประชาชนทั่วไป 30,000 30,000 30,000 30,000 1 ครั้ง  - ประชาชนไดรับความรูในดาน สํานักงาน

ใหกับประชาชน ดานการประกอบอาชีพและ  - ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ ตอป การประกอบอาชีพและนําความรู ปลัดฯ

พัฒนาอาชีพ (อาชีพเดิม,อาชีพเสริม) และผูพิการตําบลทางาม  ไปพัฒนาอาชีพของตน สรางรายได

เชน  ชางตัดผม   การทําขนมไทย  - กลุมสตรีในตําบลทางาม ใหกับครอบครัวและชุมชน

เปนตน  - กลุมอาชีพตาง ๆ

 - เด็กและเยาวชน

 - ประชาชนทั่วไป

2 ยกระดับการปลูกขาว  - เพื่อสงเสริมและพัฒนาอาชีพ ราษฎรในพื้นที่ 35,000 40,000 45,000 50,000 1 ครั้ง  - ประชาชนในพื้นที่หมูที่ 1,2,4,7 สํานักงาน

โดยการผลิตขาวพันธุดี การผลิตขาวพันธุดี พัฒนาบรรจุภัณฑ หมูที่  1,2,4,7  ตําบลทางาม ตอป และประชาชนในพื้นที่ตําบลทางาม ปลัดฯ

พัฒนาบรรจุภัณฑ เพื่อเพิ่มชองทาง เพิ่มชองทางการตลาด และในพื้นที่ตําบลทางาม ไดรับการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ

การตลาดกับเกษตรกรชาวทางาม ดานการปลูกขาว บรรจุภัณฑ การตลาด

3 ตอเติมลานตากผลผลิต  - เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 2 จํานวน  1  แหง - - 500,000 -   1 แหง  - ประชาชนในหมูที่ 2 และ กองชาง

ทางการเกษตร และหมูบานใกลเคียงมีลานตาก  กวาง 10 เมตร ยาว 10 เมตร หมูบานใกลเคียงมีลานตากผลผลิต

หมูที่  2 ผลผลิตทางเกษตรเพื่อเพิ่มมูลคา ทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลคาใหกับ

ใหกับผลผลิตของเกษตรกร ผลผลิตของเกษตรกร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลทางาม  อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก

งบประมาณและที่ผานมา

4. ยุทธศาสตร  ดานพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนากระบวนการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการสินคาเกษตรเชิงคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพิษณุโลกที่ : 3 การเสริมสรางความเขมแข็งของประชาชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสงเสริมการสรางเครือขาย

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพิษณุโลกที่ : 4 การเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน และสงเสริมการจัดการที่ดินที่ทํากินของประชาชนใหถูกตอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค



เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (2561) (2562) (2563) (2564) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 ซอมแซมลานตากผลผลิต  - เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 7 จํานวน  1  แหง - 350,000 - -   1 แหง  - ประชาชนในหมูที่ 7 และ กองชาง

ทางการเกษตร และหมูบานใกลเคียงมีลานตาก หมูบานใกลเคียงมีลานตากผลผลิต

หมูที่  7 ผลผลิตทางเกษตรเพื่อเพิ่มมูลคา ทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลคาใหกับ

ใหกับผลผลิตของเกษตรกร ผลผลิตของเกษตรกร

5 ตอเติมลานตากผลผลิต  - เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 12 จํานวน  1  แหง - 500,000 - -   1  แหง  - ประชาชนในหมูที่ 12 และ กองชาง

ทางการเกษตร และหมูบานใกลเคียงมีลานตาก กวาง 40 เมตร ยาว 40 เมตร หมูบานใกลเคียงมีลานตากผลผลิต

หมูที่  12 ผลผลิตทางเกษตรเพื่อเพิ่มมูลคา ทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลคาใหกับ

ใหกับผลผลิตของเกษตรกร ผลผลิตของเกษตรกร

6 สงเสริมใหเด็กนักเรียน/นักศึกษา  - เพื่อสงเสริมใหเด็กเรียน/นักศึกษามีงานทํา จํานวน  1  ครั้ง 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง  - นักเรียน / นักศึกษามีงานทํา สํานักงาน

มีงานทําชวงปดภาคเรียน ชวงปดภาคเรียนรูจักใชเวลาวางใหเกิด ตอป มีรายไดชวยเหลือครอบครัว ปลัดฯ

ประโยชนและมีรายไดเพื่อชวยเหลือครอบครัว ในชวงปดภาคเรียน

7 สงเสริมและสนับสนุน 1. เพื่อเปนศูนยกลางการถายทอด จํานวน  1   แหง 30,000 30,000 30,000 30,000 1 ครั้ง  - ประชาชนที่ประกอบอาชีพ สํานักงาน

การจัดตั้งศูนยบริการถายทอด เทคโนโลยีเกษตรประจําตําบลทางาม  - ปรับปรุงที่ทําการศูนย ฯ ตอป เกษตรกรมีศูนยกลางในการถาย ปลัดฯ

เทคโนโลยีการเกษตร 2. เพื่อรวมกลุมและพัฒนาศูนยฯ   - คารับรองในการประชุมฯ ทอดเทคโนโลยีประจําตําบล

ประจําตําบลทางาม ใหเกษตรกรมีแหลงความรูเกี่ยวกับ ฯลฯ

ขอมูลทางการเกษตร

3. ใชเปนศูนยกลางในการประชุม

สัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

8 สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน เพื่อสงเสริมความเขมแข็ง จํานวน  13  หมูบาน 10,000 10,000 10,000 10,000 1 ครั้ง หมูบานในเขตตําบลทางาม สํานักงาน

ในการดานตาง ๆ ของหมูบานภายในตําบล ตอป ไดรับการพัฒนาใหเปน ปลัดฯ

ทางามในดานตาง ๆ หมูบานที่มีความเข็มแข็ง

ในระดับที่ดี

125,000 980,000 635,000 140,000

โครงการ วัตถุประสงคที่

รวม



ผ.05

เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (2561) (2562) (2563) (2564) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางอาคารเก็บผลผลิต  - เพื่อใหประชาชนหมูที่ 1 บานสวนปาน  กอสรางอาคารเก็บผลผลิต 3,210,000 - - - 1  -ประชาชนหมูที่ 1 บานสวนปาน จ.พิษณุโลก

ทางการเกษตร และประชาชนทั่วไปมีอาคารเพื่อเก็บ จํานวน 1 แหง แหง และประชาชนทั่วไปมีอาคารเพื่อเก็บ อ.วัดโบสถ

(กลุมเกษตรยั่งยืนตําบลทางาม) ผลผลิตทางการเกษตร  กวาง 15 เมตร ยาว 30 เมตร ผลผลิตทางการเกษตร

 - เพื่อใหผลผลิตทางการเกษตร พื้นที่ไมนอยกวา 450 เมตร  -ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพดีขึ้น

มีคุณภาพดีขึ้นและเปนการเพิ่มมูลคา และเปนการเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการ

ผลผลิตทางการเกษตรทําใหสามารถ เกษตรทําใหสามารถจําหนายไดในราคาที่สูงขึ้น

จําหนายไดในราคาที่สูงขึ้น

3,210,000 0 0 0

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

องคการบริหารสวนตําบลทางาม  อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนากระบวนการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการสินคาเกษตรเชิงคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพิษณุโลกที่ : 3 การเสริมสรางความเขมแข็งของประชาชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสงเสริมการสรางเครือขาย

รวม

4. ยุทธศาสตร  ดานพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได

4.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค



ผ.03

เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (2561) (2562) (2563) (2564) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางโรงฆาสัตวมาตรฐาน  - เพื่อใหประชาชนมีงานทําและ จํานวน  1  แหง 4,000,000 - - -   1  แหง  - ประชาชนในพื้นที่ตําบลทางามมี อ.วัดโบสถ

อําเภอวัดโบสถ มีรายไดเสริม  - สถานที่ หมูที่ 1 บานสวนปาน รายไดเสริมและไดรับการสนับสนุน จ.พิษณุโลก

 - เพื่อสนับสนุนการแปรรูปเนื้อสัตว แปรรูปเนื้อสัตว

4,000,000 0 0 0

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

รวม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนากระบวนการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการสินคาเกษตรเชิงคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพิษณุโลกที่ : 3 การเสริมสรางความเขมแข็งของประชาชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสงเสริมการสรางเครือขาย

4. ยุทธศาสตร  ดานพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได

องคการบริหารสวนตําบลทางาม  อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก

4.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด



ผ.01

4.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (2561) (2562) (2563) (2564) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เศรษฐกิจชุมชน  - เพื่อสนับสนุนงบประมาณใหกับ ตําบลทางาม 500,000 500,000 500,000 500,000 1 ครั้ง  - กลุมอาชีพในเขตพื้นที่ตําบลทางาม กองคลัง

ตําบลทางาม กลุมอาชีพในเขตพื้นที่ตําบลทางาม ตอป ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ

(เงินนอกงบประมาณ) ในการบริหารจัดการกลุม

2 สนับสนุนการขยายพันธุปลา  - เพื่ออนุรักษพันธุปลาพื้นบาน ตําบลทางาม 0 0 0 0 1  - ประชาชนในพื้นที่ตําบลทางาม สํานักงาน

และพันธุสัตวน้ํา และเปนการสรางรายไดใหกับชุมชน ขอสนับสนุนพันธุปลา, สัตวน้ํา ครั้ง มีความรูวิธีเพาะพันธุปลาและมี ปลัดฯ

(รับถายโอนภารกิจจากกรมประมง) จากหนวยงานอื่น บออนุบาลไวสําหรับเพาะพันธุสราง

(ขอสนับสนุนพันธุปลาจากหนวยงานอื่น) รายไดใหกับครอบครัว

3 สงเสริมการตลาดใหกับกลุม  - เพื่อสงเสริมการรวมกลุม หมูที่ 1 0 0 0 0 1 ครั้ง  - ประชาชนไดรับการสนับสนุน สํานักงาน

ปลูกผักปลอดสารพิษ  หมูที่ 1 ในชุมชนและสรางรายไดใหกับ จํานวน  1  แหง การประกอบอาชีพเสริม ปลัดฯ

ครอบครัวและชุมชน เพิ่มรายไดใหกับครอบครัว

4 สงเสริมอาชีพกลุมทําน้ําพริก  - เพื่อสงเสริมการรวมกลุม ตําบลทางาม 0 0 0 0 1 ครั้ง  - ประชาชนไดรับการสนับสนุน สํานักงาน

ตําบลทางาม ในชุมชนและสรางรายไดใหกับ หมูที่ 10 และหมูบาน การประกอบอาชีพเสริม ปลัดฯ

ครอบครัวและชุมชน ในเขตพื้นที่ตําบลทางาม เพิ่มรายไดใหกับครอบครัว

500,000 500,000 500,000 500,000รวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  พ.ศ. 2561 - 2564

สําหรับ โครงการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ

องคการบริหารสวนตําบลทางาม  อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนากระบวนการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการสินคาเกษตรเชิงคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพิษณุโลกที่ : 3 การเสริมสรางความเขมแข็งของประชาชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสงเสริมการสรางเครือขาย

4. ยุทธศาสตร  ดานพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได



ผ.01
5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (2561) (2562) (2563) (2564) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว  - เพื่อประชาสัมพันธแหลง  - จัดทําเอกสารแผนพับ 15,000 15,000 15,000 15,000 1 ครั้ง  - มีการประชาสัมพันธแหลง สํานักงาน

ทองเที่ยวภายใน  - ใบปลิว, โปสเตอร ตอป ทองเที่ยวภายในตําบลทางาม ปลัดฯ

ตําบลทางาม หรือแหลง  - แผนปายไวนิล ฯลฯ

ทองเที่ยวใกลเคียง

15,000 15,000 15,000 15,000

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดพิษณุโลกที่ : 5 การบริหารจัดการการทองเที่ยวใหไดมาตรฐานสากล และสงเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลทางาม  อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตรสจังหวัดที่ 3 สงเสริมการดําเนินงานดานการทองเที่ยวศิลปวัฒนธรรม

รวม

งบประมาณและที่มา

5. ยุทธศาสตร  ดานการทองเที่ยวและการบริการตาง ๆ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค



ผ.05

5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (2561) (2562) (2563) (2564) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สงเสริมและสนับสนุนพัฒนา  - เพื่อสงเสริมและสนับสนุนแหลง  - แหลงทองเที่ยว 3,500,000 - - - 1  - แหลงทองเที่ยวในพื้นที่ตําบล อ.วัดโบสถ

แหลงทองเที่ยววัดเสนาสน ทองเที่ยวและสวนสาธารณะ ภายในตําบลทางาม แหง ทางามไดรับการสงเสริมและพัฒนา จ.พิษณุโลก

(พระบรมสารีริกธาตุวัดเสนาสน) ใหเปนแหลงทองเที่ยวระดับตําบล

3,500,000 0 0 0รวม

ก. ยุทธศาสตรสจังหวัดที่ 3 สงเสริมการดําเนินงานดานการทองเที่ยวศิลปวัฒนธรรม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดพิษณุโลกที่ : 5 การบริหารจัดการการทองเที่ยวใหไดมาตรฐานสากล และสงเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ
5. ยุทธศาสตร  ดานการทองเทียวและการบริการตาง ๆ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลทางาม  อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด



ผ.01

6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (2561) (2562) (2563) (2564) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สนับสนุนน้ํา  - เพื่อสนับสนุนน้ําใหประชาชน จํานวน  13 หมูบาน 50,000 50,000 50,000 50,000 1 ครั้ง  - ประชาชนไดรับน้ํา สํานักงาน

เพื่อการอุปโภค - บริโภค ในเขตพื้นที่ตําบลทางามเปนการ รถยนตบรรทุกน้ํา ตอป เพื่อการอุปโภคบริโภค ปลัดฯ

บรรเทาปญหาภัยแลงในเบื้องตน จํานวน  1  คัน เปนการบรรเทาปญหาใน

เบื้องตน

2 สงเสริมและสนับสนุน  - เพื่อสงเสริม สนับสนุน งานปองกัน พื้นที่สาธารณะในเขตตําบลทางาม 50,000 50,000 50,000 50,000 1 ครั้ง  - อบต.ทางามไดสนับสนุน สํานักงาน

การปองกันไฟปาในเขตพื้นที่ ระงับเหตุ การเกิดไฟปาในพื้นที่ตําบล วัสดุ - อุปกรณ /บุคลากร ตอป ภารกิจดานปองกัน ระงับเหตุ ปลัดฯ

ตําบลทางาม(ยุทธศาสตร/ ทางาม ตามหนังสือ อ.วัดโบสถ ที่ พล การเกิดอัคคีภัย (ไฟปา)

มาตรการแกไขปญหาไฟปา 0037.14/154 ลว. 22 ก.พ. 55  ในพื้นที่สาธารณะในเขต

และหมอกควัน) ตําบลทางาม

100,000 100,000 100,000 100,000รวม

6. ยุทธศาสตร  ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลทางาม  อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรสิ่งแวดลอม และแหลงน้ํา อยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดพิษณุโลกที่ : 6 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน



6.2 แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (2561) (2562) (2563) (2564) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปลูกหญาแฝกอันเนื่องมาจาก  - เพื่อสงเสริมและสนับสนุนให จํานวน  13 หมูบาน 50,000 50,000 50,000 50,000 1 ครั้ง  - ลดการพังทลายของ สํานักงาน

พระราชดําริ ประชาชนในเขตพื้นที่ปลูกหญาแฝก ตอป หนาดินในเขตพื้นที่ ปลัดฯ

เพื่อปองกันการพังทลายของหนาดิน ตําบลทางาม

ตามโครงการพระราชดําริ

2 ปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติฯ  เพื่อเปนการอนุรักษทรัพยากร จํานวน  13  หมูบาน 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง  - ประชาชนภายใน สํานักงาน

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายใน ตอป ตําบลทางามไดมีสวนรวม ปลัดฯ

ตําบลทางามใหมีภูมิทัศนสวยงาม ในการอนุรักษทรัพยากร

 รมรื่น  นาอยูเพิ่มพื้นที่ใหปา ธรรมชาติ

ภายในตําบล

3 กอสราง / ปรับปรุง  - เพื่อใชเปนสถานที่ในการพักผอน จํานวน  13  หมูบาน - - - 500,000 13  - ประชาชนไดรับประโยชน สํานักงาน

สวนสาธารณะประจําหมูบาน และใชในการออกกําลังกาย แหง จากสวนสาธารณะในการ ปลัดฯ

ปลูกตนไมไมดอกไมประดับ พักผอนหยอนใจ และใชเปน

ใหสวยงาม สถานที่ในการออกกําลังกาย

4 ปรับปรุงภูมิทัศนริมไหลทาง 1. เพื่อปรับภูมิทัศนปลูกไมดอก หมูที่  1 - 13 - - 500,000 - 13  - ตําบลทางามมีภูมิทัศนที่ กองชางฯ

สองขางถนนสายหลัก/รอง  ไมประดับ แหง สวยงาม รมรื่น 

และภายในหมูบาน 2. กําจัดวัชพืชที่ปกคลุมสองขางทาง

 ใหสวยงาม  สะอาด

5 อนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา เพื่อใหประชาชนใชเปนแหลง  - คูน้ําเกาจากที่นายสมจิตร 250,000 - - 1 ประชาชนมีแหลงน้ําทําการ กองชาง

คูน้ําเกา หมูที่ 7 น้ําทําการเกษตรและเพาะพันธุ ถึงบานนางบุญยืน ระยะทาง แหง เกษตรและเพาะพันธุสัตวน้ํา

(ขุดลอก) สัตวน้ําเปนแหลงอาหารในหมูบาน 1 ก.ม. กวาง 4 เมตร เปนแหลงอาหารในหมูบาน

320,000 70,000 570,000 570,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

รวม

งบประมาณและที่มา



6.3 แผนงานบริหารทั่วไป

เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (2561) (2562) (2563) (2564) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางเตาเผาขยะประจํา  - เพื่อกอสรางเตาเผาขยะ ใหกับ จํานวน  13  หมูบาน - - 500,000 - 13  - ประชาชนในพื้นที่ตําบล กองชาง

หมูบาน หมูบานในพื้นที่ตําบลทางามไดใช แหง ทางามไดใชประโยชนจาก

ประโยชนในการกําจัดขยะมูลฝอย เตาเผาขยะ

0 0 500,000 0

6.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (2561) (2562) (2563) (2564) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สรางเครือขายลดปริมาณขยะ  - เพื่อใหความรูจัดการขยะ ของเสียฯ จํานวน  13  หมูบาน 40,000 40,000 40,000 40,000 1 ครั้ง  - ลดปริมาณขยะภายใน สํานักงาน

ลดภาวะโรครอน แบบครบวงจร ลดปริมาณขยะ ตอป ตําบลทางามรักษาสิ่งแวดลอม ปลัดฯ

รักษาสิ่งแวดลอม เพิ่มรายไดใหกับ และสรางรายไดใหกับ

ครอบครัวรณรงคการจัดหาถังขยะ ครอบครัว

ภายในหมูบาน

2 รณรงคสรางจิตสํานึก  - เพื่อสรางความเขาใจในการดูแล รณรงคสรางจิตสํานึกใน 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง  - ผูประกอบการมีความ กองคลัง

ในสถานที่ประกอบการฯ สถานที่ประกอบการในการจําหนาย สถานประกอบการ ตอป เขาใจและจําหนายอาหารที่

สิ่งแวดลอมที่ดี อาหารใหสะอาดและปลอดภัย สะอาดและปลอดภัย 

"อาหารปลอดภัย" มีสภาพแวดลอมที่ดี มีสภาพแวดลอมที่ดี

60,000 60,000 60,000 60,000

วัตถุประสงคโครงการ

โครงการ วัตถุประสงค

รวม

รวม

ที่

ที่



6.5 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (2561) (2562) (2563) (2564) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เปาลางบอบาดาล  - เพื่อทําความสะอาด เปาลางบอ  จํานวน  13  หมูบาน 50,000 50,000 50,000 50,000 1 ครั้ง  - ประชาชนสามารถใชน้ํา กองชาง

ภายในตําบลทางาม บาดาลในพื้นที่ตําบลทางามให ตอป จากบอบาดาลเพื่อใชในการ

สามารถใชน้ําเพื่อการอุปโภค - อุปโภค  - บริโภค

บริโภค ของประชาชน

2 ขุดเจาะ/ปรับปรุงบอบาดาล เพื่อใหประชาชนมีน้ําเพียงพอ ปรับปรุง 3 บอ (ม.1) 300,000 300,000  -  - 1 ประชาชนหมูที่  1  มีน้ํา กองชาง

หมูที่  1,6 ในการอุปโภค-บริโภคอยางเพียงพอ ขุดเจาะ 2 บอ (ม.6) แหง การอุปโภค-บริโภคเพียงพอ

ตลอดทั้งป

3 ขุดบอบาดาลแบบมือโยก เพื่อใหประชาชนมีน้ําเพียงพอ จํานวน  2  จุด 440,000 440,000  -  - 2 ประชาชนหมูที่  10  มีน้ํา กองชาง

หมูที่  10 ในการอุปโภค-บริโภคอยางเพียงพอ  จุด เพื่ออุปโภค-บริโภคเพียงพอ

ตลอดทั้งป

4 ขุด เจาะ ปรับปรุง เพื่อใหประชาชนมีน้ําเพื่ออุปโภค- หมูที่ 1,8 250,000 250,000 - - 2  - ประชาชนในพื้นที่ตําบล กองชาง

บอน้ําตื้น  / สระเก็บน้ํา บริโภค  ในหมูบาน แหง ทางามเพื่อใชในการอุปโภค -

ตําบลทางาม บริโภคอยางเพียงพอและทั่วถึง

5 กอสรางประตูน้ําและวางทอ  - เพื่อนําน้ําจากโครงการ  - วางทอระบายน้ําจากหนอง 200,000 - 1  - ประชาชนในพื้นที่ กองชาง

หมูที่ 11 เขื่อนแควนอยมาทําการเกษตร หัวเรือลงบึงบุงไมแดง แหง มีน้ําเพื่อการเกษตรและ

และเลี้ยงสัตว  - กอสรางประตูน้ําจํานวน 2 จุด 150,000 - การประมง

ที่นานางชํานาญลงบึงบุงไมแดง

1,390,000 1,040,000 50,000 50,000

1,870,000 1,270,000 1,280,000 780,000

โครงการ

รวม

วัตถุประสงคที่

รวมทั้งหมด



ผ.05

6.1 แผนงานการเกษตร

เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (2561) (2562) (2563) (2564) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งพัง)

1 กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งพัง  - เพื่อปองกันการพังทลายของ เริ่มจากบานนางสมบุญ คุมพวง - - 30,000,000 - 1  - ปองกันทรัพยสิน กรมโยธาธิการฯ

ริมแมน้ําแควนอย หนาดิน และทรัพยสินของประชาชน ถึงโรงเรียนวัดเสนาสน แหง ของประชาชนและสวนรวม กรมทรัพยากรน้ํา

 หมูที่ 1 โดยรวม ยาว 700 เมตร กรมชลประทาน

2 กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งพัง  - เพื่อปองกันการพังทลายของดิน จํานวน 2 แหง - - 7,000,000 - 2  - ปองกันทรัพยสิน

  หมูที่ 2 และทรัพยสินของประชาชนโดยรวม แหง ของประชาชนและสวนรวม

3 กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งพัง  - เพื่อปองกันการพังทลายของดิน  - เริ่มจากเขตเทศบาล - - 3,000,000 - 1  - ปองกันทรัพยสิน

หมูที่  4 และทรัพยสินของประชาชนโดยรวม ตําบลวัดโบสถ ถึงบานนายโชติ แหง ของประชาชนและสวนรวม

แดงสวาง ยาว 900 เมตร

4 กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งพัง  - เพื่อปองกันการพังทลายของดิน  - ตลอดแนวลานตากผลผลิต - - - 2,500,000 1  - ปองกันทรัพยสิน

หมูที่  7 และทรัพยสินของประชาชนโดยรวม แหง ของประชาชนและสวนรวม

โครงการที่

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดพิษณุโลกที่ : 6 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน

6. ยุทธศาสตร  ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

องคการบริหารสวนตําบลทางาม  อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรสิ่งแวดลอม และแหลงน้ํา อยางยั่งยืน

วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา



เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (2561) (2562) (2563) (2564) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งพัง  - เพื่อปองกันการพังทลายของดิน  จํานวน  1  แหง - - - 2,000,000 1  - ปองกันทรัพยสิน กรมโยธาธิการฯ

หมูที่  8 และทรัพยสินของประชาชนโดยรวม แหง ของประชาชนและสวนรวม กรมทรัพยากรน้ํา

กรมชลประทาน

6 อนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา เพื่อเปนแหลงน้ําทําการเกษตร ยาวรอบนอก  950 เมตร - - 2,268,000 - 1  -ประชาชนมีแหลงน้ําทํา

บึงบานสวนปาน หมูที่ 1 และแหลงเพาะพันธุปลา เปนที่ ยาวรอบใน 700 เมตร แหง การเกษตรและเพาะพันธสัตวน้ํา

(ขุดลอก) พักผอนออกกําลังกายของประชาชน  กวาง  60 เมตร ลึก 3  เมตร เปนแหลงอาหารในหมูบาน

โดยมีถนนรอบทั้ง  2 ดาน

7 อนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา เพื่อเปนแหลงน้ําทําการเกษตร พื้นที่ประมาณ  14 ไร - - - 4,000,000 1  - ประชาชนมีแหลงน้ําทํา

บึงบานปา หมูที่ 2 และแหลงเพาะพันธุปลา เปนที่ (กรมสงเสริมฯ/ทรัพยากรน้ํา/จังหวัด) แหง การเกษตรและเพาะพันธสัตวน้ํา

(ขุดลอก) พักผอนออกกําลังกายของประชาชน เปนแหลงอาหารในหมูบาน

8 อนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา เพื่อเปนแหลงน้ําทําการเกษตร พื้นที่ประมาณ  11 ไร - - - 4,000,000 1  - ประชาชนมีแหลงน้ําทํา

บึงปาชา หมูที่ 2 และแหลงเพาะพันธุปลา เปนที่ (กรมสงเสริมฯ/ทรัพยากรน้ํา/จังหวัด) แหง การเกษตรและเพาะพันธสัตวน้ํา

(ขุดลอก) พักผอนออกกําลังกายของประชาชน เปนแหลงอาหารในหมูบาน

9 อนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา  เพื่อเปนแหลงน้ําทําการเกษตร พื้นที่ประมาณ  16 ไร - - 6,500,000 - 1  - ประชาชนมีแหลงน้ําทํา

หนองยาง หมูที่ 3 และแหลงเพาะพันธุปลา (กรมสงเสริมฯ/ทรัพยากรน้ํา/จังหวัด) แหง การเกษตรและเพาะพันธสัตวน้ํา

(ขุดลอก) เปนแหลงอาหารในหมูบาน

10 อนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา เพื่อเปนแหลงน้ําทําการเกษตร  - พื้นที่ประมาณ  14 ไร - - 2,000,000 - 1  - ประชาชนมีแหลงน้ําทํา

 บึงตา หมูที่ 6 และแหลงเพาะพันธุปลา (กรมสงเสริมฯ/ทรัพยากรน้ํา/จังหวัด) แหง เกษตรและเพาะพันธสัตวน้ํา

(ขุดลอก) เปนแหลงอาหารในหมูบาน

11 อนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา  เพื่อใหประชาชนหมูที่ 8 ใชเปนแหลง เนื้อที่ 24 ไร - - - 12,000,000 1  - ประชาชนมีแหลงน้ําทํา

บึงหนองแดง หมูที่ 8 น้ําทําการเกษตรและเพาะพันธุสัตวน้ํา (กรมสงเสริมฯ/ทรัพยากรน้ํา/จังหวัด) แหง เกษตรและเพาะพันธสัตวน้ํา

(ขุดลอก) เปนแหลงอาหารในหมูบาน เปนแหลงอาหารในหมูบาน

วัตถุประสงคที่ โครงการ



เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (2561) (2562) (2563) (2564) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 อนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา เพื่อเปนแหลงน้ําการเกษตรครัวเรือน เนื้อที่ 9 ไร - - - 1,000,000 2  - ประชาชนมีแหลงน้ําทํา กรมโยธาธิการฯ

หนองจอก/บึงตาล หมูที่ 11 และแหลงเพาะพันธุปลา (กรมสงเสริมฯ/ทรัพยากรน้ํา/จังหวัด) แหง เกษตรและเพาะพันธสัตวน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา

เปนแหลงอาหารใน กรมชลประทาน

(ขุดลอก) หมูบาน

13 ปรับปรุงภูมิทัศน  - เพื่อพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็กใหเปน 1. บึงตา หมูที่ 6 - - - 5,000,000 2  - ประชาชนมีแหลงน้ําทํา

แหลงน้ําที่รับถายโอน แหลงน้ําทําการเกษตรและเพาะพันธุ 2. บึงปกตามี หมูที่ 9 - - - 5,000,000 แหง เกษตรและเพาะพันธสัตวน้ํา

จาก รพช. สัตวน้ําตามธรรมชาติ (กรมสงเสริมฯ/ทรัพยากรน้ํา/จังหวัด) เปนแหลงอาหารในหมูบาน

14 ปรับปรุงภูมิทัศน  - เพื่อพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็กให 1. บึงละมุใหญ หมูที่ 12 2,500,000 - - - 3  - ประชาชนมีแหลงน้ํา

แหลงน้ําที่รับถายโอน เปนแหลงน้ําทําการเกษตรและ ปรับปรุงภูมิทัศนและวางทอ (กรมสงเสริมฯ/ทรัพยากรน้ํา/จังหวัด) แหง ทําเกษตรและเพาะพันธุ

จาก กรมประมง เพาะพันธุสัตวน้ําตามธรรมชาติ ระบายน้ํา สัตวน้ําเปนแหลงอาหารใน

2. บึงใหญ หมูที่ 11 - - 2,500,000 - หมูบาน
3. บึงเตย หมูที่ 2 - - 2,500,000 -

ระยะทาง 800 เมตร (กรมสงเสริมฯ/ทรัพยากรน้ํา/จังหวัด)

15 กอสรางฝายน้ําลน  - เพื่อใหประชาชนหมูที่ 6 ต.ทางาม จํานวน  4  แหง - 2,000,000 - - 4  - ประชาชนหมูที่ 6 ต.ทางาม

หมูที่ 6 และหมูที่ 9 ต. บานปาไดมีแหลงน้ํา  - เริ่มจากที่นายลาน ชนกนําชัย (กรมสงเสริมฯ/ทรัพยากรน้ํา/จังหวัด) แหง และหมูที่ 9 ต. บานปา

อยางเพียงพอในการอุปโภค - ถึงที่ดินนายรวม กลัดจํานงค มีแหลงน้ําเพียงพอในการทํา

บริโภค และทําการเกษตร  - เริ่มจากที่นายรวม กลัดจํานงค การเกษตร

ถึงที่ดินนายลี กลัดจํานงค

กวาง  6 เมตร ยาว 20 เมตร

 - เริ่มจากทีดินนางเชื้อน  คงมั่น

ถึงที่ดินนายวิรัช พิทักศาสตร

 - เริ่มจากที่นายสมศักดิ์ เฉลิมทาน

 ถึงที่ดินนางสนม มณีโชติ

ยาว 20 เมตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค



เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (2561) (2562) (2563) (2564) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16 กอสรางฝายน้ําลน  - เพื่อนําน้ําจากโครงการ  - บริเวณบึงบุงไมแดง - - - 1,500,000 1  - ประชาชนหมูที่ 11 มีน้ํา กรมโยธาธิการฯ

หมูที่ 11 เขื่อนแควนอยมาทําการเกษตร หมูที่  11 ต.ทางาม
(กรมสงเสริมฯ/ทรัพยากรน้ํา/จังหวัด)

แหง เพื่อการเกษตรและการทํา
กรมทรัพยากรน้ํา

และเลี้ยงสัตว ประมงและเลี้ยงสัตว กรมชลประทาน

17 อนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา เพื่อใหประชาชนใชเปนแหลง จํานวน  1  แหง 1,500,000 -  - 1 ประชาชนมีแหลงน้ําทําการ

หนองไผ หมูที่ 10 น้ําทําการเกษตรและเพาะพันธุ พื้นที่ 5 ไร (กรมสงเสริมฯ) แหง เกษตรและเพาะพันธุสัตวน้ํา

(ขุดลอก) สัตวน้ําเปนแหลงอาหารในหมูบาน เปนแหลงอาหารในหมูบาน

19 แกมลิงบึงกําไร เพื่อใหประชาชน ใชเปนแหลง  กอสรางแกมลิงบึงกําไล - - 30,000,000 - 1  - ประชาชนมีแหลงน้ําทํา
น้ําทําการเกษตรและเพาะพันธุสัตวน้ํา ต.ทางาม (ชลประทาน พล.) แหง เกษตรและเพาะพันธสัตวน้ํา

เปนแหลงอาหารในหมูบาน เปนแหลงอาหารในหมูบาน

20 แกมลิงบึงปกตามี เพื่อใหประชาชน ใชเปนแหลง  กอสรางแกมลิงบึงปกตามี - - 20,000,000 - 1  - ประชาชนมีแหลงน้ําทํา
น้ําทําการเกษตรและเพาะพันธุสัตวน้ํา หมูที่ 9 ต.ทางาม (ชลประทาน พล.) แหง เกษตรและเพาะพันธสัตวน้ํา
เปนแหลงอาหารในหมูบาน เปนแหลงอาหารในหมูบาน

21 แกมลิงบึงวัดเกาะ เพื่อใหประชาชน ใชเปนแหลง  กอสรางแกมลิงบึงวัดเกาะ - - 10,000,000 - 1  - ประชาชนมีแหลงน้ําทํา

น้ําทําการเกษตรและเพาะพันธุสัตวน้ํา หมูที่ 2 ต.ทางาม (ชลประทาน พล.) แหง เกษตรและเพาะพันธสัตวน้ํา

เปนแหลงอาหารในหมูบาน เปนแหลงอาหารในหมูบาน

22 อนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา เพื่อใหประชาชน ใชเปนแหลง บึงบานหัววัง หมูที่ 11 5,058,000 - - - 1  - ประชาชนมีแหลงน้ําทํา

บึงบานหัววัง หมูที่ 11 น้ําทําการเกษตรและเพาะพันธุสัตวน้ํา จํานวน 1 แหง แหง เกษตรและเพาะพันธสัตวน้ํา

(ขุดลอก) เปนแหลงอาหารในหมูบาน เปนแหลงอาหารในหมูบาน

23 กอสรางโรงปุยอินทรีย  - เพื่อใชลดปริมาณขยะใหเกิดคุณภาพ ปรับปรุงโรงปุยฯที่ชํารุด - - 5,000,000 - 1  - ประชาชนไดรับประโยชน จ.พิษณุโลก

และปุยชีวภาพ ทางเศรษฐกิจ(รายได) พรอมอุปกรณที่จําเปน แหง จากการทําปุยหมักฯ อ.วัดโบสถ

 - เพื่อใหเกษตรกรลดปริมาณการใช สรางรายได และลดปริมาณ

สารเคมี ลดสารพิษในผลผลิตการเกษตร การใชสารเคมี

14,398,000 5,540,000 124,338,000 39,070,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

รวม



ผ.01

6.1 แผนงานการเกษตร

เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (2561) (2562) (2563) (2564) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 รณรงค ลด ละ เลิก การใชภาชนะ  - เพื่อรณรงคใหบุคลากรและประชาชน บุคลากรของ อบต.ทางาม 0 0 0 0 1 ครั้ง  - บุคลากรและประชาชน สํานักงาน

โฟมบรรจุอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี ผูประกอบการ ลด ละ เลิก การใชภาชนะโฟม ผูประกอบการในเขตพื้นที่ต.ทางาม ตอป ผูประกอบการ ลด ละ เลิก ปลัดฯ

บรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพ และสรางจิตสํานึก ประชาชนในพื้นที่ตําบลทางาม การใชภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 

ในการรักสิ่งแวดลอม เพื่อสุขภาพ และสรางจิตสํานึก

ในการรักษาสิ่งแวดลอม

0 0 0 0

สําหรับ โครงการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ

องคการบริหารสวนตําบลทางาม  อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรสิ่งแวดลอม และแหลงน้ํา อยางยั่งยืน

รวม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดพิษณุโลกที่ : 6 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน

6. ยุทธศาสตร  ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  พ .ศ. 2561 - 2564



ผ.01

7.1 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (2561) (2562) (2563) (2564) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา  - เพื่อสงเสริมและสนับสนุน จํานวน  1  แหง - - - 20,000 1  - ประชาชนไดรับโอกาสทาง สํานักงาน

หลักสูตรและการจัดการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและการ แหง การเทาเทียมศึกษากันและเปด ปลัดฯ

ศูนยการบริการการศึกษา จัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู โอกาสใหประชาชนไดมีศึกษา

นอกโรงเรียน อ.วัดโบสถ ทุกรูปแบบ หาความรู

2 จัดตั้งศูนยเรียนรูชุมชน  - เพื่อจัดตั้งศูนยการเรียนรูภายใน จํานวน  1  แหง - - 30,000 - 1  - ประชาชนในตําบลทางามมี สํานักงาน

ตําบลทางาม ตําบลเพื่อเปนแหลงเรียนรูใหกับ แหง ศูนยการเรียนรูชุมชนเพื่อศึกษา ปลัดฯ

ประชาชนภายในตําบลทางาม หาความรูตามความสนใจและ

ความถนัด

3 จัดตั้งศูนยเรียนรูตามหลักปรัชญา  - เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่หมูที่ 1 จํานวน 1 แหง - - 150,000 - 1  -  เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 1 สํานักงาน

เศรษฐกิจพอเพียง หมูที่ 1 มีแหลงการเรียนรูตามหลักปรัชญา แหง และหมูบานใกลเคียงมีแหลง ปลัดฯ

 บานสวนปาน เศรษฐกิจพอเพียง การปลูกพืช เรียนรูภายในชุมชนที่สะดวก 

ที่ถูกวิธี รวดเร็ว ตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลทางาม  อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 ศูนยกลางดานการศึกษา การบริการทางวิชาการ ดานสุขภาพ และ ICT

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดพิษณุโลกที่ : 2 การบริหารจัดการดานการศึกษาแบบบูรณาการ และสงเสริมทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นใหคงอยู

7. ยุทธศาสตร  ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น



เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (2561) (2562) (2563) (2564) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 ฝกอบรมใหความรูดานวิชาการ  - เพื่อใหประชาชนในเขตพื้นที่ เด็กและเยาวชน 30,000 30,000 30,000 30,000 1 ครั้ง  - ประชาชนในพื้นที่ตําบล สํานักงาน

สําหรับประชาชนในเขตพื้นที่ ตําบลทางามมีความรูและทักษะ ประชาชน,ผูนําชุมชนฯลฯ ตอป ทางามไดรับความรูและทักษะ ปลัดฯ

องคการบริหารสวนตําบลทางาม ดานวิชาการตาง ๆ และสามารถ ในพื้นที่ตําบลทางาม ดานวิชาการสามารถนําไป

นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  - ใหความรูดานภาษา ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

อังกฤษ,ภาษาญี่ปุน ,

 คอมพิวเตอรฯลฯ

5 สนับสนุนอาหารกลางวันอาหาร  - เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 350,000 350,000 350,000 350,000 2  - นักเรียนไดรับประทานอาหาร สํานักงาน

ใหกับนักเรียน จัดหาอาหารกลางวันใหแก     สังกัด อบต.ทางาม ภาคเรียน กลางวันครบถวนตามหลัก ปลัดฯ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เขตองคการเด็กนักเรียนกลุม ศูนยฯ อบต.ทางาม โภชนาครบทุกคน

เปาหมายในบริหารสวนตําบล ศูนยฯ เขาไรศรีราชา

ทางาม 

6 สนับสนุนอาหารเสริม (นม)  - เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการ 1. ร.ร.ในพื้นที่ อบต.ทางาม 700,000 700,000 700,000 700,000 2  - นักเรียนไดรับประทานอาหาร สํานักงาน

 ใหกับนักเรียน จัดหาอาหารเสริม (นม) ใหแกเด็ก 2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียน เสริม (นม) มีความพรอมทางดาน ปลัดฯ

ในเขตพื้นที่ตําบลทางาม นักเรียนกลุมเปาหมาย     สังกัด อบต.ทางาม รางกายในการศึกษาเลาเรียน

7 จัดหาหนังสือพิมพ   - เพื่อจัดซื้อหนังสือพิมพให  - จัดซื้อหนังสือพิมพ 50,000 50,000 50,000 50,000 14  - ประชาชนในพื้นที่ตําบลทางาม สํานักงาน

ประจําหมูบาน ประชาชนในเขตองคการบริหาร อบต.,  ตําบลทางาม แหง ไดอานหนังสือพิมพ ทราบ ปลัดฯ

สวนตําบลทางาม จํานวน  13  หมูบาน ขอมูล ขาวสารประจําวันทันตอ

เหตุการณ การเมืองเศรษฐกิจ 

สังคม และดานอื่น ๆ

8 พัฒนาปรับปรุงซอมแซม   - เพื่อปรับปรุงซอมแซมอาคารที่    ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 100,000 100,000 - - 2  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของสังกัด สํานักงาน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ชํารุดเสียหายใหอยูในสภาพเดิม อบต.ทางาม (อบต.) (อบต.) แหง อบต.ทางาม มีอาคารสถานที่ ปลัดฯ

จํานวน 2  แหง ในการจัดการเรียนการสอน

ในระดับปฐมวัย

วัตถุประสงคที่ โครงการ



เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (2561) (2562) (2563) (2564) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร   - เพื่อสนับสนุนงบประมาณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 170,000 170,000 180,000 200,000 2  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของสังกัด สํานักงาน

สถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในการจัดซื้อวัสดุฯ อุปกรณ ตําบลทางาม แหง มีวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ ปลัดฯ

สังกัด อบต.ทางาม ครุภัณฑสื่อการเรียนฯคาอาหาร จํานวน  2  แหง ครบถวนในการจัดการเรียน

กลางวัน คาวัสดุการศึกษา การสอนไดอยางเหมาะสมกับวัย

คาพาหนะนําสงเด็กไปสถาน- ของเด็ก

พยาบาล คาใชจายในการปรับปรุง

คาพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา-

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ

10 ปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนา  - เพื่อจัดสภาพแวดลอมให  - ศูนยเขาไร 800,000 800,000 800,000 - 2  - องคการบริหารสวนตําบล สํานักงาน

เด็กเล็กองคการบริหาร เหมาะสมกับการจัดการศึกษาใน กอสรางรั้ว,สนามเด็กเลน แหง ทางามไดจัดสภาพแวดลอมที่ ปลัดฯ

สวนตําบลทางาม ระดับปฐมวัยเด็กมีพัฒนาการ ฯลฯ เหมาะสมกับการจัดการศึกษาใน

ดานสุขภาพ และไดรับความ-  - ศูนย อบต.ทางาม ระดับปฐมวัยเด็กมีพัฒนาการดาน

ปลอดภัย ปรับภูมิทัศน,สนามเด็กเลน สุขภาพ และไดรับความปลอดภัย

11 จัดบริการรถรับ - สงเด็กปฐมวัย  - เพื่อแบงเบาภาระของผูปกครอง จางเหมาบริการรถรับ-สง 80,000 80,000 80,000 80,000 2  - ลดภาระของผูปกครองที่ สํานักงาน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทางาม ที่ขาดแคลนประกอบอาชีพ เด็กปฐมวัย จํานวน 30 คน แหง ประกอบอาชีพนอกบาน ปลัดฯ

นอกบานไมสามารถมารับเด็กได ไมสามารถมารับเด็กไดตาม

ตามกําหนด สรางความมั่นใจและ เวลา เกิดความมั่นใจ

ความสัมพันธอันดี

12 มอบเงินคาปจจัยพื้นฐาน  - เพื่อมอบเงินเปนคาใชจายในการ จํานวน 4 ทุน 4,000 4,000 4,000 4,000 1 ครั้ง  - เด็กนักเรียนยากจนในเขต สํานักงาน

สําหรับนักเรียนยากจน ศึกษา (ปจจัยพื้นฐาน) สําหรับ ทุนละ 4,000.-บาท ตอป พื้นที่ตําบลทางามไดรับเงิน ปลัดฯ

ในเขตพื้นที่ตําบลทางาม เด็กนักเรียนยากจนในพื้นที่ตําบล คาปจจัยพื้นฐานสําหรับเปน

ทางาม คาใชจายที่จําเปนในการศึกษาฯ

2,284,000 2,284,000 2,194,000 1,414,000รวม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค



7.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (2561) (2562) (2563) (2564) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 การนมัสการและสรงน้ํา ใหประชาชนเห็นความสําคัญ จํานวน  1  ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 1 ครั้ง  - ประชาชนในพื้นที่ตําบลทางาม สํานักงาน

พระบรมสารีริกธาตุ ในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี ตอป เห็นความนสําคัญของการอนุรักษ ปลัดฯ

การนมัสการและสรงน้ํา ประเพณีการนมัสการและสรงน้ํา

พระบรมสารีริกธาตุ พระบรมสารีริกธาตุ

2 แขงขันเรือยาวประเพณีประจําป  - เพื่ออนุรักษประเพณี วัฒนธรรม จํานวน  1  ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 1 ครั้ง  - ประชาชนในพื้นที่ ต.ทางาม สํานักงาน

องคการบริหารสวนตําบลทางาม ของตําบลทางาม ตอป ไดอนุรักษประเพณีการแขงขัน ปลัดฯ

 - สงเสริมความสามัคคี เรือยาว มีความรักสามัคคี

การรักการออกกําลังกาย และการมีน้ําใจเปนนักกีฬา

การมีน้ําใจเปนนักกีฬา

3 จัดงานประเพณีลอยกระทง    - เพื่ออนุรักษรักษาไวซึ่ง   จัดงานวันลอยกระทง 80,000 80,000 80,000 80,000 1 ครั้ง  - ประชาชนในพื้นที่ ต.ทางาม สํานักงาน

ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ภายในหมูบาน / ตําบล ตอป ไดรวมกิจกรรมในการอนุรักษ ปลัดฯ

จํานวน   3   หมูบาน ประเพณีการลอยกระทง

4 เขารวมงาน  "วันน้ําตาลสด เพื่อสงเสริมงานประเพณีทองถิ่น จํานวน  1  ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 1 ครั้ง  - ประชาชนไดอนุรักษ รักษา สํานักงาน

 มหกรรมอาหารของดีวัดโบสถ" อนุรักษผลิตภัณฑพื้นบานและ ตอป ภูมิปญญาทองถิ่น ผลิตภัณฑ ปลัดฯ

ประชาสัมพันธกิจกรรมของ พื้นบานของอําเภอวัดโบสถ

ทองถิ่น  "วันน้ําตาลสด มหกรรม  และ ประชาสัมพันธกิจกรรม

อาหารของดีวัดโบสถ" ขององคกรปกครองทองถิ่น

วัตถุประสงคโครงการที่



เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (2561) (2562) (2563) (2564) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 อบรมและศึกษาดูงาน 1. สรางความเขมแข็งของชมรม  ชมรมผูสูงอายุตําบลทางาม 200,000 200,000 200,000 200,000 1 ครั้ง 1. ชมรมผูสูงอายุมีความเขมแข็ง สํานักงาน

สงเสริมการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ผูสูงอายุ ชมรม อสม. และองคกร ชมรม อสม. ตําบลทางาม ตอป 2. อนุรักษเพลงพื้นบาน ปลัดฯ

และภูมิปญญาทองถิ่น ตาง ๆ ในชุมชน ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา

2. พัฒนาเครือขายทีมสุขภาพ ทองถิ่น

การดูแลสุขภาพผูสูงอายุและ 3. ประชาชนมีสวนรวมใน

อนุรักษศิลปวัฒนธรรม การจัดการสุขภาพ

ภูมิปญญาทองถิ่น

3. สงเสริมและสนับสนุนคุณภาพ

การบริการการมีสวนรวมของ

ชุมชนในการจัดการสุขภาพ

6 สงเสริมนาฎศิลปและสนับสนุน  - เพื่อสนับสนุนการสงเสริม ประชาชนในพื้นที่ตําบล - - 20,000 - 1 ครั้ง  - ประชาชนในพื้นที่ตําบลทางาม สํานักงาน

ดนตรีไทย นาฎศิลปและดนตรีไทยใหกับ ทางาม ไดรับความรู มีทักษะ ปลัดฯ

ประชาชนในพื้นที่ตําบลทางาม จํานวน  13  หมูบาน เกี่ยวกับนาฎศิลปและดนตรีไทย

7 สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ  - เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการ  - เด็กและเยาวชน - - 300,000 - 1 ครั้ง  - เด็กและเยาวชน ประชาชน สํานักงาน

กีฬาพื้นบานการชกมวยไทย อนุรักษกีฬาพื้นฐานการชก  - ประชาชนทั่วไป ทั่วไปไดเลนกีฬาพื้นบาน ปลัดฯ

ตําบลทางาม มวยไทยตําบลทางาม (ในพื้นที่ตําบลทางาม) เพื่อสุขภาพและเปนการ

อนุรักษการชกมวยไทย

8 จัดงานวันผูสูงอายุและประเพณี 1. ใหประชาชนเห็นความสําคัญ จํานวน  1  ครั้ง 70,000 70,000 70,000 70,000 1 ครั้ง  - ประชาชนในพื้นที่ตําบลทางาม สํานักงาน

สงกรานตประจําป  อบต.ทางาม ในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี ตอป เห็นความนสําคัญของการอนุรักษ ปลัดฯ

2. เพื่อแสดงความกตัญูกตเวที ประเพณีสงกรานตและแสดง

ตอผูสูงอายุ ความกตัญูกตเวทีตอผูสูงอายุ

550,000 550,000 870,000 550,000

2,834,000 2,834,000 3,064,000 1,964,000รวมทั้งหมด

รวม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค



ผ.01

7.1 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (2561) (2562) (2563) (2564) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อสนับสนุนงบประมาณตาม จํานวน  1  ครั้ง 30,000 30,000 30,000 30,000 1 ครั้ง  - ประชาชนไดอนุรักษ รักษา สํานักงาน

"วันน้ําตาลสด มหกรรมอาหาร โครงการ"วันน้ําตาลสด มหกรรม ตอป ภูมิปญญาทองถิ่น ผลิตภัณฑ ปลัดฯ

ของดีวัดโบสถ" อาหารของดีวัดโบสถ ใหกับ พื้นบานของอําเภอวัดโบสถ

อุดหนุนที่ทําการปกครอง ที่ทําการปกครองอําเภอวัดโบสถ  และ ประชาสัมพันธกิจกรรม

อําเภอวัดโบสถ สงเสริมงานประเพณีทองถิ่น ขององคกรปกครองทองถิ่น

อนุรักษผลิตภัณฑพื้นบานและ

ประชาสัมพันธกิจกรรมของ

ทองถิ่น

2 สงเสริมงานรัฐพิธีตาง ๆ  - เพื่อสนับสนุนงบประมาณ สนับสนุนงบประมาณ 10,000 10,000 10,000 10,000 1 ครั้ง  - อบต.ทางามไดสนับสนุน สํานักงาน

อุดหนุนที่ทําการปกครอง ในการจัดงานรัฐพิธีตาง ๆ ของ ใหกับอําเภอวัดโบสถ ตอป งบประมาณในการจัดงานรัฐพิธี ปลัดฯ

อําเภอวัดโบสถ อําเภอวัดโบสถ จํานวน  1  ครั้ง ของอําเภอวัดโบสถ

3 สนับสนุนอาหารกลางวันอาหาร  - เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการ นักเรียนกลุมเปาหมาย 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 2  - นักเรียนไดรับประทานอาหาร สํานักงาน

ใหกับนักเรียน จัดหาอาหารกลางวันใหแก  ร.ร.ในพื้นที่ อบต.ทางาม ภาคเรียน กลางวันครบถวนตามหลัก ปลัดฯ

ในเขตตําบลทางาม เขตองคการเด็กนักเรียนกลุม ร.ร.วัดเสนาสน โภชนาครบทุกคน

เปาหมายในบริหารสวนตําบล ร.ร.บานหนองปลิง

ทางาม ร.ร.เขาไรศรีราชา

1,340,000 1,340,000 1,340,000 1,340,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลทางาม  อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 ศูนยกลางดานการศึกษา การบริการทางวิชาการ ดานสุขภาพ และ ICT

รวม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดพิษณุโลกที่ : 2 การบริหารจัดการดานการศึกษาแบบบูรณาการ และสงเสริมทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นใหคงอยู

7. ยุทธศาสตร  ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



ผ.01

7.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (2561) (2562) (2563) (2564) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ถวายเทียนวันเขาพรรษา   1. เพื่อทํานุบํารุงพุทธศาสนา 1. จัดซื้อเทียน 0 0 0 0 1 ครั้ง  - อบต.ทางามไดอนุรักษ รักษา สํานักงาน

องคการบริหารสวนตําบลทางาม   2. เพื่ออนุรักษรักษาไวซึ่ง 2. เครื่องไทยธรรม ตอป ไวซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี ปลัดฯ

ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ใหกับวัดในเขต ต.ทางาม การแหเทียนวันเขาพรรษา

2 สืบสานวัดสําคัญทางพระพุทธ  - เพื่อใหบุคลากร และประชาชน พนักงานของอบต.ทางาม 0 0 0 0 1 ครั้ง  - อบต.ทางามไดอนุรักษ รักษา สํานักงาน

ศาสนา (วันพระเดือนละครั้ง) ทั่วไปในตําบลทางามไดมีโอกาสทําบุญ ตอป ไวซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี ปลัดฯ

ในวันพระธรรมสวนะไดแสดงตนเปน การแหเทียนวันเขาพรรษา

พุทธมามกะ ใกลชิดพระรัตนตรัย

0 0 0 0

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ โครงการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ

องคการบริหารสวนตําบลทางาม  อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 ศูนยกลางดานการศึกษา การบริการทางวิชาการ ดานสุขภาพ และ ICT

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดพิษณุโลกที่ : 2 การบริหารจัดการดานการศึกษาแบบบูรณาการ และสงเสริมทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นใหคงอยู

7. ยุทธศาสตร  ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

รวม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



ผ.01

7.1 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (2561) (2562) (2563) (2564) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงตอเติมอาคาร เพื่อปรับปรุงตอเติมศูนยพัฒนา ตอเติมอาคาร ศพด. 100,000 - - - 1  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเขาไร สํานักงาน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กบานเขาไรศรีราชา บานเขาไรศรีราชา แหง ศรีราชามีอาคารสําหรับจัดการ ปลัด

บานเขาไรศรีราชา จํานวน 1 แหง เรียนการสอนในระดับกอน

ปฐมวัยไดอยางมีประสิทธิภาพ

100,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลทางาม  อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 ศูนยกลางดานการศึกษา การบริการทางวิชาการ ดานสุขภาพ และ ICT

รวม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดพิษณุโลกที่ : 2 การบริหารจัดการดานการศึกษาแบบบูรณาการ และสงเสริมทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นใหคงอยู

7. ยุทธศาสตร  ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพิษณุโลกที่ : 9 สงเสริมการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีใหทันสมัย และการสรางนวัตกรรมอยางตอเนื่อง ผ.01

เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (2561) (2562) (2563) (2564) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อบต.ทางามสัญจร ประจําป  - เพื่อใหประชาชนเกิดทัศนคติที่ดีตอ  ประชาชนในพื้นที่ ต.ทางาม 70,000 70,000 70,000 70,000 1 ครั้ง  - ประชาชนเกิดทัศนคติที่ดีตอ สํานักงาน

(อบต.สัญจร ) ผูบริหาร พนักงาน  และการบริหารงานของ ตอป ผูบริหาร พนักงาน และการ ปลัดฯ

องคการบริหารสวนตําบลทางาม บริหารงานขององคการบริหาร

 - เพื่อสรางความสัมพันธอันดี ระหวาง สวนตําบลทางาม

องคการบริหารสวนตําบลทางาม   

กับผูนําชุมชน , ผูนําทองที่ , ผูนําทองถิ่น  

และประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลทางาม 

70,000 70,000 70,000 70,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลทางาม  อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก

รวม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ที่ 4 ศูนยกลางดานการศึกษา การบริการทางวิชาการ ดานสุขภาพ และICT

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพิษณุโลกที่ : 8 การพัฒนาการบริหารจัดการองคกร และสงเสริมการบูรณาการทํางานรวมกัน

8. ยุทธศาสตร  ดานการเพิ่มศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

8.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค



8.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (2561) (2562) (2563) (2564) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ตรวจสอบที่สาธารณะประโยชน  - เพื่อตรวจสอบแนวเขตของที่สาธารณะ  - ที่สาธารณะประโยชน - 500,000 - - 1  - ที่สาธารณะประโยชนไดรับ กองชาง

ในพื้นที่ตําบลทางาม ประโยชนในพื้นที่ของตําบลทางาม ในพื้นที่ตําบลทางาม ครั้ง การดูแล และทราบขอบเขต

(การรังวัดที่ดิน) เพื่อการดูแลและปองกันการบุกรุก จํานวน  13  หมูบาน ของจํานวนที่สาธาณะในเขต

ทรัพยสินของแผนดิน พื้นที่ตําบลทางาม และไมพบ

การบุกรุกที่สาธารณะฯ

2 ฝกอบรมและศึกษาดูงาน  - เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของ 1. พนักงานสวนตําบล 250,000 250,000 250,000 250,000 1 ครั้ง  - บุคลากรของ อบต. มีความรู สํานักงาน

เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ องคการบริหารสวนตําบลทางาม 2. พนักงานจางตามภารกิจ ตอป ทักษะในการปฏิบัติงาน ปลัดฯ

ของ อบต. ทางาม ใหมีความรู ความสามารถ และทักษะ 3. พนักงานจางทั่วไป อยางมีประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ 4. สมาชิกอบต.

5. คณะผูบริหาร

3 สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมให  - เพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหกับ ผูบริหาร , ส.อบต. 30,000 30,000 30,000 30,000 1 ครั้ง  - ผูบริหาร ส.อบต. พนักงาน สํานักงาน

ผูบริหาร , ส.อบต. และพนักงาน ผูบริหาร, ส.อบต. และพนักงานสวนตําบล พนักงาน ตอป ขององคการบริหารสวนตําบล ปลัดฯ

สวนตําบล ขององคการบริหารสวนตําบลทางาม จํานวน   57  คน ทางาม

4 ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ  - เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณที่ทําการ จํานวน   1   แหง 200,000 200,000 100,000 100,000 1  - ภูมิทัศนขององคการบริหาร กองชาง

ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล อบต. ทางาม  ใหสวยงาม แหง สวนตําบลทางาม สวยงาม

ทางาม  หมูที่  13

5 กอสรางรางระบายน้ํา  - เพื่อปองกันปญหาน้ําทวมขัง จํานวน   1   แหง 300,000 - - - 1  - ไมพบปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล ภายในที่ทําการ อบต. ทางาม แหง ภายในบริเวณอาคารที่ทําการ

ทางาม  หมูที่  13 องคการบริหารสวนตําบล

6 กอสรางอาคารเก็บพัสดุ  - เพื่อ ใชประโยชนในการเก็บรักษา จํานวน   1   แหง 1,000,000 -  - - 1  - หนวยงาน  อบต. ทางาม กองชาง

ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล พัสดุตาง ๆ ของ อบต. หรือพัสดุสวนรวม แหง มีหองสําหรับเก็บรักษาพัสดุ

ทางาม หมูที่  13  ของตําบลทางาม ที่มีความสําคัญ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค



เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (2561) (2562) (2563) (2564) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 กอสราง/ปรับปรุงตอเติมอาคาร  - เพื่อให อบต. มีอาคารที่ทําการ จํานวน   1   แหง 500,000 - - - 1  - อบต.ทางามไดใชประโยชน กองชาง

ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล อบต. ทางามใชประโยชนในการทํากิจกรรม แหง จากอาคารในการทํากิจกรรม

ทางาม หมูที่  13 ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน ตาง ๆที่เกี่ยวของกับการ

ปฏิบัติงาน

8 จัดซื้อรถ  - เพื่ออํานวยความสะดวก ในการปฏิบัติ จํานวน  1   คัน 2,500,000 - - - 1  - อบต. ไดใชประโยชน สํานักงาน

(กระเชา) งานขององคการบริหารสวนตําบลทางาม คัน จากรถทางการเกษตร ในการ ปลัดฯ

อํานวยความสะดวกในการ

ปฏิบัติงาน

9 ปรับปรุงตกแตงหองประชุม  - เพื่อปรับปรุงตกแตงหองประชุมสภาฯ จํานวน 1 แหง 300,000 - - - 1  - อบต.ทางามมีหองประชุม สํานักงาน

สภาองคการบริหาร ใหสามารถใชงานไดอยางเหมาะสมในการ ตกแตงเวที , โตะประชุม แหง สภาฯสําหรับใชประชุมสภาและ ปลัดฯ

สวนตําบลทางาม ประชุมสภาฯ และการจัดกิจกรรมตาง ๆ ฯลฯ จัดกิจกรรมตาง ๆ ตามอํานาจ

หนาที่

10 จัดซื้อ โตะ,เกาอี,้เตนท  - เพื่อใชประโยชนในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ตําบลทางาม 200,000 - 200,000 - 1 ครั้ง  - ประชาชนไดใชประโยชน สํานักงาน

สวนกลาง ภายในพื้นที่ตําบลทางาม จํานวน  13  หมูบาน ตอป จากโตะ , เกาอี้ , เต็นท ในการ ปลัดฯ

จัดกิจกรรมตาง ๆ

11 จัดหาครุภัณฑและวัสดุอุปกรณ  - เพื่อจัดหาครุภัณฑและวัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ / วัสดุอุปกรณ 700,000 700,000 700,000 700,000 1 ครั้ง  - อบต.ทางามมีครุภัณฑ สํานักงาน

ที่จําเปนในการปฏิบัติงาน ที่จําเปนในการปฎิบัติงานของอบต.ทางาม  - ตูเก็บแฟมเอกสาร ตอป และวัสดุอุปกรณที่จําเปน ปลัดฯ

 - บอรดกระจก ในการปฏิบัติงานตามอํานาจ

 - คอมพิวเตอร หนาที่เพื่อใหบริการประชาชน

 - คอลลิ่ง ไดรับความสะดวกสบาย

 - เครื่องตัดหญา

 - พริ้นเตอร

 - เครื่องพนหมอกควัน

 - สแตนท

 - จอโปรเทคเตอร ฯลฯ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค



เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (2561) (2562) (2563) (2564) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
12 ติดตั้งเสียงไรสาย  - เพื่อใหประชาชนไดรับขอมูลขาวสาร จํานวน  1  แหง 300,000 - - - 1  - ประชาชนทุกหมูบานไดรับ กองชาง

อบต.ทางาม. อยางเพียงพอและทั่วถึง ติดตั้งเสียงไรสายพรอมอุปกรณ แหง ขอมูลขาวสารอยางเพียงพอ

และทั่วถึง

13 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  - เพื่อการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ประชาชนในพื้นที่ตําบลทางาม 50,000 50,000 50,000 50,000 1 ครั้ง  - ประชาชนในเขตตําบลทางาม สํานักงาน

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จํานวน  13  หมูบาน ตอป ไดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ปลัดฯ

และพระบรมวงศานุวงศ และพระบรมวงศานุวงศ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

และพระบรมวงศานุวงศ

14 สรางอํานวยความสะดวก  - เพื่อใหผูพิการที่มาติดตอราชการ  - ทางลาดสําหรับรถเข็น
- 500,000 -

- 1  - ผูพิการที่มาติดตอราชการ กองชาง

ใหกับผูพิการ ที่ทําการอบต.ทางาม ไดรับความสะดวก  - ปายประชาสัมพันธ แหง ที่ทําการ อบต.ทางาม

ที่ทําการ อบต.ทางาม รวดเร็วในการรับบริการตาง ๆ  - ชองทางสําหรับผูพิการ รวดเร็วในการรับบริการตาง ๆ

 - หองน้ําสําหรับ

15 อินเตอรเน็ตตําบล  - เพื่อใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชน ประชาชนทั่วไป 50,000 50,000 50,000 50,000 1 ครั้ง  - ประชาชนทั่วไป และ สํานักงาน

ทั่วไปและหนวยงานของรัฐ เอกชน หนวยงานตางๆ ตอป หนวยงานตาง ๆ ไดรับทราบ ปลัดฯ

 ผูประกอบการ ที่ทําการอบต.ทางาม ขอมูลขาวสาร ที่เปนประโยชน

16 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา  - จัดหาวัสดุ - อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาชนทั่วไป 200,000 200,000 200,000 200,000 1 ครั้ง  - ประชาชนทั่วไป และ สํานักงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ  - เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา หนวยงานตางๆ ตอป หนวยงานตาง ๆ ไดรับทราบ ปลัดฯ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทําการอบต.ทางาม ขอมูลขาวสารอยางรวดเร็ว

(เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณสื่อสารตาง ๆ) ดวยระบบ ICT

17 เพิ่มประสิทธิภาพ 1. เพื่อสรางความรูความเขาใจแกผูเสียภาษี เปาหมาย  1  ครั้ง 30,000 30,000 30,000 30,000 1 ครั้ง  - ผูประกอบการคาในพื้นที่ กองชาง

ในการจัดเก็บภาษี 2. เพื่อใหการจัดเก็บภาษีเปนไปอยางมี ประชาชนในพื้นที่ตําบลทางาม ตอป ในเขตพื้นที่ตําบลทางาม

ประสิทธิภาพ ความรูความเขาใจ

ในการจัดเก็บภาษี

6,610,000 2,010,000 1,610,000 1,410,000รวม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค



  8.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน

เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (2561) (2562) (2563) (2564) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดซื้อรถกูภัยประจําต.ทางาม  - เพื่อสนับสนุนการจัดทําโครงการ จํานวน   1  คัน - - - 1,500,000 1  - ประชาชนในพื้นที่ต.ทางาม สํานักงาน

พรอมอุปกรณ หนึ่งตําบลหนึ่งทีมกูภัยของตําบลทางาม พรอมอุปกรณ คัน ไดรับความชวยเหลือทันทวงที ปลัดฯ

 เมื่อไดรับอุบัติเหตุตาง ๆ

2 จัดซื้อรถหนาตักหลังขุด  - เพื่อใชปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่  จํานวน 1 คัน
3,000,000 - -

- 1  - อบต. ทางามมีรถหนาตัก กองชาง

ของอบต.ทางาม และบรรเทาสาธารณภัย คัน หลังขุดสําหรับใชงานตามอํานาจ

ตาง ๆ หนาที่และใชสําหรับบรรเทา

สาธารณภัย

3,000,000 0 0 1,500,000รวม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค



8.4 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (2561) (2562) (2563) (2564) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 จัดซื้อรถยนต (บรรทุก)  - เพื่อใชปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่  จํานวน 1 คัน 1,000,000 - - - 1  - อบต.ทางามมีรถยนต กองชาง

สวนกลาง ของอบต.ทางาม และงานโครงสราง คัน (บรรทุก)สําหรับใชงาน

พื้นฐานตาง ๆ ตามอํานาจหนาที่และ

ใชสําหรับงานโครงสรางพื้นฐาน

1,000,000 0 0 0

8.5 แผนงานสาธารณสุข

เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (2561) (2562) (2563) (2564) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดซื้อเครื่องพนยา  - เพื่อจัดซื้อเครื่องพนยาสําหรับ  จํานวน  1  เครื่อง - 80,000 - - 1  - ประชาชนในพื้นที่ตําบลทางาม สํานักงาน

ปองกันโรคไขเลือดออก การปองกันโรคไขเลือดออกในหมูบาน เครื่อง ไดรับการปองกันจากโรค ปลัดฯ

ในเขตพื้นที่ตําบลทางาม ไขเลือดออก

0 80,000 0 0

8.6 แผนงานงบกลาง

เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (2561) (2562) (2563) (2564) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  - เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการ  - สมทบงบประมาณ 50,000 50,000 50,000 50,000 3  - กองทุนสวัสดิการชุมชน สํานักงาน

ตําบลทางาม บริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 1 ครั้ง ครั้ง ตําบลทางามมีงบประมาณ ปลัดฯ

ตําบลทางาม ในการบริหารจัดการกองทุน

50,000 50,000 50,000 50,000

10,730,000 2,210,000 1,730,000 3,030,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

รวม

ที่ โครงการ

รวม

วัตถุประสงค

รวม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

รวมทั้งหมด



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ที่ 4 ศูนยกลางดานการศึกษา การบริการทางวิชาการ ดานสุขภาพ และICT

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพิษณุโลกที่ : 1 การบริหารจัดการภาครัฐ ปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล

8. ยุทธศาสตร  ดานการเพิ่มศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ผ.01

8.1 แผนงานบริหารทั่วไป

เปาหมาย บประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (2561) (2562) (2563) (2564) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สนับสนุนศูนยขอมูลขาวสาร  - เพื่อสนับสนุนงบประมาณใหกับศูนย สนับสนุนงบประมาณฯ 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง  - อปท. มีความสะดวกสบาย สํานักงาน

การจัดซื้อ / จัดจางของ ขอมูลขาวสารการจัดซื้อ/จัดจาง ใหกับ ใหกับ อบต.คันโชง ตอป ในการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง ปลัดฯ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น อบต.คันโชง เพื่อใหเปนไปตามนโยบายของ 1.ปรับปรุงสํานักงาน อํานวยความสะดวก

ระดับอําเภอ รัฐบาลปองกันการทุจริตเกี่ยวกับการสมยอม 2.จัดหาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ แกประชาชนในการตรวจสอบ

(อุดหนุน อบต. คันโชง) ราคาของผูรับจางทํางานอํานวยความสะดวก 3.จัดหาจนท.ปฏิบัติงาน การทุจริตมิชอบ

การรับซอง-เปดซองในการจัดซื้อ/จัดจาง

ของ อปท.

20,000 20,000 20,000 20,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

รวม

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลทางาม  อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ที่ 4 ศูนยกลางดานการศึกษา การบริการทางวิชาการ ดานสุขภาพ และICT

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพิษณุโลกที่ : 1 ดานการบริหารจัดการที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

8. ยุทธศาสตร  ดานการเพิ่มศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย บประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (2561) (2562) (2563) (2564) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปฏิบัติการลดใชพลังงานของ  - เพื่อลดการใชพลังงานและติดตามผลการใช ลดการใชพลังงานไฟฟา 0 0 0 0 1 ครั้ง  - องคการบริหารสวนตําบล สํานักงาน

องคการบริหารสวนตําบลทางาม พลังงานขององคการบริหารสวนตําบลทางาม ลดพลังงานการใชน้ํามัน ตอป ทางามสามารถลดการใช ปลัดฯ

 - เพื่อสรางจิตสํานึกใหบุคลากรในหนวยงาน พลังงานไฟฟาและน้ํามัน

ตระหนักและถือปฏิบัติตามมาตรการประหยัด

พลังงานขององคการบริหารสวนตําบลทางาม

2  5 ส. (Big cleaning Day)  - เพื่อใหบุคลากรมีสวนรวมในการปรับปรุง พนักงาน อบต.ทางามทุกคน 0 0 0 0 1 ครั้ง  - สถานที่ทํางานสะอาด สํานักงาน

สถานที่ทํางานใหมีความสะอาด เปนระเบียบ ตอป มีความพรอมและเหมาะสม ปลัดฯ

มีความพรอม และเหมาะสมกับการใหบริการ สําหรับใหบริการประชาชน

ประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ 

0 0 0 0

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ โครงการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ

องคการบริหารสวนตําบลทางาม  อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

รวม



8.2 แผนงานสังคมสงเคราะห

เปาหมาย บประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (2561) (2562) (2563) (2564) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บานรัฐรวมราษฎร  - เพื่อกอสราง- ซอมแซมบานใหกับผู ผูดอยโอกาสในพื้นที่ 0 0 0 0 1 ครั้ง  - ผูดอยโอกาส  ผูยากไร กองชางฯ

กาชาดรวมใจ ดอยโอกาส ,ผูยากไร, ผูยากจน ตําบลทางาม ผูยากจนไดรับความชวยเหลือ

เพื่อบรรเทาความเดือดรอนใหประชาชน จํานวน  13  หมูบาน ในการกอสราง , ซอมแซม

บานพักอาศัยใหอยูในสภาพ

ที่ดีสามารถพักอาศัยได

0 0 0 0รวม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค



ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพิษณุโลกที่ : 9 สงเสริมการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีใหทันสมัย และการสรางนวัตกรรมอยางตอเนื่อง ผ.01

8.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (2561) (2562) (2563) (2564) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี เพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน จัดระบบฐานขอมูล 60,000 - - - 1  -ระบบฐานขอมูลผูเสียภาษี กองคลัง

และทะเบียนทรัพยสิน ทรัพยสินงานพัฒนารายไดขององคการบริหาร ของผูเสียภาษีตําบลทางาม ครั้ง ถูกตองและเปนปจจุบัน

สวนตําบลทางาม พัฒนาการจัดเก็บรายได และมีประสิทธิภาพในการ

ใหมีประสิทธิภาพ จัดเก็บรายไดของอบต.ทางาม

60,000 0 0 0

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลทางาม  อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ที่ 4 ศูนยกลางดานการศึกษา การบริการทางวิชาการ ดานสุขภาพ และICT

รวม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพิษณุโลกที่ : 8 การพัฒนาการบริหารจัดการองคกร และสงเสริมการบูรณาการทํางานรวมกัน

8. ยุทธศาสตร  ดานการเพิ่มศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค



 

 

สวนท่ี สวนท่ี ๕๕  

 
 

 
๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนั้น  จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะตองติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน       
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ขอ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓  ๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะตอง ดําเนินการประเมินคุณภาพของแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙       
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒)        
พ.ศ. ๒๕๕๙  
 

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนั้น  จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะตองติดตาม

และประเมินยุทธศาสตร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ขอ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับ
ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓  ๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะตอง ดําเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
 

๓. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลทางามไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการ
พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทางามใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหา
ให กับประชาชน  ในการจัดทําแผนพัฒนานั้นจะตองมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ขอ ๒๙  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓  โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเปนผูดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซ่ึงคณะกรรมการ
จะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือให
ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและ

การติดตามและประเมนิผล 



 

 

ตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกป   

โดยเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
แบบท่ี  ๑  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันท่ี ๒ กุมภาพันธ  

๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขอ ๗ การวัด
คุณภาพของแผนพัฒนาทองถ่ิน  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันท่ี  ๒๒  
พฤศจกิายน  ๒๕๕๖  ใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแตวันประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน)   

การติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan   
 (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ  องคการบริหารสวนตําบลทางามใชการสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิง
คุณภาพโดยภาพรวม โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ  ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพใน
การดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   
 
๔. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 

๔.๑ ผลกระทบนําไปสูอนาคต 
 ๑) เกิดการพัฒนาพัฒนาท่ีลาชา เพราะการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนตองผาน

กระบวนการหลายข้ันตอน สลับสับซอน 
 ๒) ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหนายกับกระบวนการจัดทําแผนท่ีมีความยุงยากมากข้ึน 
 ๓)  ปญหาอาจไมไดรับการแกไขอยางตรงจุดเพราะขอจํากัดของระเบียบกฎหมายท่ีทําไดยากและบาง

เรื่องอาจทําไมได   
 

๔.๒ ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปและใหมีความสอดคลองกัน   
๒)  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาถ่ินสี่ป  
๓)  ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ ท่ีตั้งในขอบัญญัติงบประมาณรายจายใหสามารถดําเนินการไดใน

ปงบประมาณนั้น   
๔)  องคการบริหารสวนตําบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแตละ

ดานท่ีจะตองดําเนินการ ซ่ึงจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด โอนตั้งจายรายการใหม 
 
 
 

*************************** 
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